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Introduktion 

Formål 

Kortlægningen og analysen af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser 

skal bidrage til dels at skabe overblik på tværs af forvaltningsområder og dels at 

belyse, i hvilken udstrækning og på hvilke områder Gribskov Kommune aktuelt 

indfrier centrale forventninger og krav til borgernære sundhedsindsatser. Samtidig 

kan kortlægningen og analysen vise, om der er væsentlige mangler blandt 

tilbuddene samlet set, men det er ikke en evaluering af, om de enkelte tilbud 

virker. 

De omfattede forvaltningsområder arbejder alle direkte eller indirekte med 

sundhedsfremme og forebyggelse, og kortlægningen skal synliggøre disse 

aspekter – også i indsatser, som har et andet formål, men hvor 

sundhedsfremmeaspektet primært fungerer som et middel til at nå et andet mål.  

Materialet er tiltænkt en umiddelbar anvendelse som en del af grundlaget for 

politisk behandling mhp. en kommende sundhedspolitik. Dvs. i første omgang 

mhp. et valg af strategisk retning indenfor en politisk ramme – siden hen kan 

eventuelt overvejes en ændret understøttende organisering. 

Kortlægningen omfatter tilbud til borgere inden for forskellige områder: 

• Social og sundhed 

• Børn og unge 

• Kultur, fritid og turisme 

• Borgerservice og beskæftigelse 

• Teknik og miljø 

• Frivilligcentre 

Som supplement til de omfattede tilbud er udarbejdet sammenfattende 

beskrivelser af væsentlige driftsopgaver for centrene. 

Overblikket skal vise tilbuddene, der har et sundhedsfremmende og forebyggende 

element. Det gælder den brede borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme 

for alle indbyggere – udenfor kommunens regi – og den mere specifikke 

 

patientrettede (eller klientrettede) forebyggelse og sundhedsfremme for borgere, 

som modtager kommunale sundhedsydelser. 

Analysens omdrejningspunkt er nyere krav til sundhedsfremmende og 

forebyggende indsatser, som særligt kan knyttes til udviklingen af det borgernære 

sundhedsvæsen i kommunalt regi i disse år som udtryk primært for 

udefrakommende forventninger. Dermed er der et større fokus på referencer med 

krav, der har ‘sundhed’ som det overordnede formål og mindre på referencer og 

krav, som kan medtænkes i andre sammenhænge. 

Med kortlægningen og analysen i kombination konstrueres på sin vis retrospektivt 

en ramme for indsatserne, der med forskellige udspring i dag udgør en væsentlig 

del af kommunens indsatser. 

 

Fremgangsmåde 

Gribskov Kommune og Implement har i fællesskab foretaget afgrænsningerne af 

indsatserne til kortlægningen. Gribskov Kommune har beskrevet tilbuddene i en 

skabelon udarbejdet af Implement, som ligeledes har redigeret materialet.  

Gribskov Kommune og Implement har ligeledes i fællesskab udvalgt referencerne 

til analysen, hvis systematik er udarbejdet af Implement. Generelt udgør 

kortlægningen og tidligere selvevalueringer grundlaget for vurderingerne af 

indfrielsen af kravene, og de foreløbige vurderinger er blevet valideret på 

workshops med ledende og koordinerende medarbejdere fra Gribskov Kommune. 

Vidensgrundlaget har tilstrækkelig dybde, bredde og præcision til at indfange 

hovedtræk og mønstre. Det er dog ikke udtømmende og så detaljeret, at det kan 

bruges som grundlag for styring af driften, og det er ikke så bredt dækkende, at 

det udsiger noget om indfrielsen af kravene på de forskellige forvaltningsområder. 



2. Hovedresultater af kortlægning og 
analyse 
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Resultat af kortlægning 

Indhold i kortlægningen 

På de to følgende sider præsenteres oversigtsbilleder med de kortlagte 58 tilbud 

fordelt på hhv. centrene, de primært er forankret i og på et ydelseskontinuum fra 

generel borgerrettet sundhedsfremme til behandling af syge borgere. Tilbuddene 

er markeret med forskellige farver som angivelse af, om tilbuddene leveres af 

kommunen (inklusiv private leverandører), i samarbejde mellem kommunen og 

frivillige eller af frivillige alene. 

Nogle tilbud er i udgangspunktet tidsbegrænsede projekter – fx fordi formålet er 

afprøvning – og andre, som er varige – fx fordi de er lovpligtige men af forskellige 

styrings- og finansieringsmæssige årsager fremstår som projekter, ligesom de kan 

være under forandring pga. nye lovkrav. 

Der er identificeret og beskrevet tilbud, der falder inden for formålet med denne 

kortlægning og samtidig: 

• Har målsat et sundhedsfremmende og forebyggende element  

• Trækker på viden om sundhed  

• Hører hjemme inden for social- og sundhed, kultur, fritid og turisme (inkl. 

frivillighed), børn og unge, teknik og miljø eller borgerservice og beskæftigelse  

• Er formaliseret og indgår blandt de aftalte opgaver, som driftsenheden varetager 

for kommunen  

• Er tilbagevendende eller kontinuerligt til rådighed men hvilende på en beslutning 

gældende for en kortere årrække af gangen 

• Eventuelt har inddraget sundhedspersoners kompetencer i tilrettelæggelsen eller 

gør det i udførelsen 

Lovbundne, konkrete indsatser er generelt ikke omfattet af kortlægningen men 

derimod indsatser, som kommunen aktivt har tilvalgt eller udmøntet på en særlig 

måde med udnyttelse af det politiske råderum. Det bemærkes, at der i dette 

råderum generelt er en glidende overgang mellem ”skal-” og ”kan-”opgaver, idet 

Gribskov Kommune reelt kan være forpligtet også på den sidstnævnte type. 

  

Det kan fx skyldes politiske aftaler i KL’s eller KKR’s regi, anbefalinger fra 

myndigheder eller en udbredt praksis i Danmark som en faglig de facto-standard. I 

disse tilfælde kan det være meget vanskeligt for Gribskov Kommune at afvige. 

Imidlertid kan der i nogle tilfælde være en vis frihed til en særlig prioritering 

(højere serviceniveau), tilrettelæggelse eller implementering. 

Tilbuddene er ordnet på et kontinuum fra borgerrettet forebyggelse og 

sundhedsfremme i den ene ende til behandling i den anden. 

 

 

 

 

 

 

Den vanskeligste afgrænsning knytter sig umiddelbart til den venstre side af 

kontinuummet. Det er derfor væsentligt at fastholde formålet med kortlægningen 

og kriterierne om, at der skal være et eksplicit sundhedsfagligt rationale og mål 

knyttet til tilbuddet (det kan fx være strukturelle tiltag, der gør en sund levevis 

lettere for borgere at vælge).  

Ved nogle tilbud, som kan rettes mod fx rygning, alkohol, kost og motion (fysisk 

aktivitet), skelnes ikke til målgruppernes helbredsmæssige forhold – om borgerne 

er raske, syge og med hvilke diagnoser. Typerne af tilbud i kontinuummet 

udelukker derved ikke gensidigt hinanden. Dvs. at samme tilbud kan være både 

‘forebyggelse for risikogrupper’, ‘patientrettet forebyggelse’ og ‘rehabilitering’.  

Ligeledes kan kompenserende (syge)plejeydelser knyttes til flere elementer 

afhængigt af den konkrete situation. Praktisk bistand indgår ikke kortlægningen. 

Lovgrundlaget er ikke angivet lige præcist for alle tilbud. 

Borgerrettet 

forebyggelse 

og sundheds-

fremme 

Forebyggelse 

for 

risikogrupper 

Patientrettet 

forebyggelse 
Rehabilitering 

Genoptræning 

og 

rehabilitering 

Behandling 

Mere diagnosespecifikke indsatser 

-  mere direkte sammenhæng 

mellem indsats og forventet effekt 

Tættere på borgerens dagligdag 

– tilbud integreret i øvrige 

aktiviteter og indsatser 
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Kortlagte tilbud  

Fordelt på centre (I) 

Genoptræning og 

rehabilitering, 

hjerneskade 

Gribskov misbrugs- 

behandling 
Støtte Kontakt 

Støtte til borgere med 

demens 

Styrk Hverdagen 

Diabetesrehabilitering 
Lær at tackle job og 

sygdom 

Ny start 

Hjerterehabilitering 

Hverdagsrehabilitering, 

Gribskov Seniorcenter 

Genoptræning 

Tværgående 

alkoholkampagne 

Sundhedssamtale, 

Fabianhus 

Rehabiliterende 

indsatser, Plejecenter 

Udsigten 

Grib Livet i 

Uddannelsescenteret 

Lænde-rygrehabilitering 

Kræftrehabilitering Festival for voksne (60+) 

Gribskov Ruller 

Cykellegepatruljen 

Idrætsværested ved 

Ramløsehallen 

Gribskov Leger 

Gang i Gribskov 

Mobil grejbank 

Vej-Skole-Politi- 

samarbejde * 

Shared Care 

Tidligt besøg af 

sundhedsplejersken 

Familieiværksætterne 

Bånd der knyttes 

International 

Mødregruppe 

Haver til Maver 

Rådgivning om 

inkontinens 

Grib Livets julekalender 

for medarbejdere 

Forebyggende 

hjemmebesøg 

Grib Livet på 

Mødestedet 

Grib Livet på Boager 

Social og Sundhed Borgerservice og 

Beskæftigelse 

Kultur, Fritid og 

Turisme 

Børn og Unge 

Ridestier i det fri 

Sundhedssporet 

Kortlægningen indeholder en kortfattet beskrivelse af i alt 58 borgernære sundhedsindsatser som en delmængde af de samlede drifts- og udviklingsopgaver, 

som kommunen forestår. Fordelt mellem centrene – suppleret med udvalgte tilbud i frivilligcentrene – ser de kortlagte tilbud således ud: 

Tilbud leveret af frivillige 

alene 

Tilbud leveret af 

kommunen 

Tilbud i samarbejde mellem 

kommune og frivillige 

Fremskudt visitation 

Akutpladser og 

akutfunktioner 

Midlertidige 

rehabiliteringspladser 

Opfølgende 

hjemmebesøg 

Tidlig opsporing ift. 

svage ældre 

Forløb Afspænding og 

bevægelse 

Forløb Angst og 

depression 

Forløb Misbrug 

Forløb Stresshåndtering 

Gribskov Ruller 

Cykelstiernes dag 

Gribskov Ruller  

Dirtjump-bane 

Forebyggende og 

Konsultativ Indsats 

Teknik og Miljø 

Jump4Fun 

Ekstra idrætstilbud for 

de store børn 

Grib Livet i Pyramiden 

Selvtræning for 

pensionister 

Frivilligcentre 

Hjælp til vægtstop 

Netværksgrupper 

Selvhjælp 

Stresshåndtering 

Vandrehold 

Pårørendestøtte Folkepark 

KOL-rehabilitering 

Traumebehandling 

FirstMove 

Fremskudt sagsbe-

handling på psykiatri 

Trafikkampagner 
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Kortlagte tilbud 

Fordelt på sundhedsfremme-behandlingskontinuum (II) 

Borgerrettet 

forebyggelse og 

sundhedsfremme 

Forebyggelse for 

risikogrupper 

Patientrettet 

forebyggelse 
Rehabilitering 

Genoptræning og 

rehabilitering 
Behandling 

Genoptræning og 

rehabilitering, hjerneskade 

Gribskov misbrugs- 

behandling 

Støtte Kontakt 

Støtte til borgere med 

demens 

Styrk hverdagen 

Diabetesrehabilitering 

Lær at tackle job og 

sygdom 

Ny start 

Hjerterehabilitering 

Hverdagsrehabilitering, 

Gribskov Seniorcenter 

Genoptræning 

Tværgående 

alkoholkampagne 

Sundhedssamtale, 

Fabianhus 

Rehabiliterende indsatser,  

Plejecenter Udsigten 

Grib Livet i 

Uddannelsescenteret 

Lænde-rygrehabilitering 

Kræftrehabilitering 

Festival for voksne (60+) 

Gribskov Ruller x 3 

Idrætsværested ved 

Ramløsehallen 

Gribskov Leger 

Gang i Gribskov 

Ekstra idrætstilbud for 

de store børn 

Mobil grejbank 

Vej-Skole-Politi- 

samarbejde 

Shared Care 

Tidligt besøg af 

sundhedsplejersken 

Familieiværksætterne Bånd der knyttes 

International 

Mødregruppe 

Jump4Fun 

Haver til Maver 

Rådgivning om 

inkontinens 

KOL-rehabilitering 

Forebyggende 

hjemmebesøg 

Grib Livet på 

Mødestedet 

Grib Livet på Boager 

Akutpladser og 

akutfunktioner 

Midlertidige 

rehabiliteringspladser 

Opfølgende 

hjemmebesøg 

Tidlig opsporing ift. 

svage ældre 

Fremskudt visitation 

Forebyggende og 

Konsultativ Indsats 

Grib Livet i Pyramiden 

Forløb Afspænding og 

bevægelse 

Forløb Angst og 

depression 

Forløb Misbrug 

Forløb Stresshåndtering 

Selvtræning for 

pensionister 

Hjælp til vægtstop 

Netværksgrupper 

Selvhjælp 

Stresshåndtering 

Vandrehold 

Pårørendestøtte 

Grib Livets julekalender 

for medarbejdere 

FirstMove 

Fremskudt sagsbe-

handling på psykiatri 

Ridestier i det fri 

Sundhedssporet 

Traumebehandling 

Folkepark 

Trafikkampagner 
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Resultat af analyse 

Indhold i analysen 

På de følgende 10 sider beskrives resultatet af analysen, der omhandler fire 

elementer. 

A. I analysen sammenholdes udvalgte, centrale krav til kommunale 

sundhedsfremmende og forebyggende ydelser. Referencerne hertil er: 

• Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 

• Gribskov Kommunes ‘Forebyggelsesstrategi 2009-2015’ 

• KKR Hovedstadens rammepapir for somatik 2014-2015 

• KL’s udspil ‘Sammen om sundhed’ 

• Sundhedsministeriets og Socialministeriets fælles ‘Vejledning om 

genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner’ 

 

B. Dernæst sammenholdes analyseresultaterne med dels sundhedsprofilen 

inklusiv kronisk sygdom for Gribskov Kommune (2013) og dels Gribskov 

Kommunes sundhedspolitik (2007). 

 

C. Derefter perspektiveres analyseresultaterne i forhold til ventede krav fra 

Sundhedsstyrelsen med anbefalinger om hhv. kommunale patientrettede 

forebyggelses-/rehabiliteringstilbud til mennesker med kronisk sygdom (2016) og 

anbefalinger om akutfunktioner jf. ‘Styrket indsats for den ældre medicinske 

patient – Fagligt oplæg til en handlingsplan 2016-2019’. 

 

D. Endelig samles sidst i dette afsnit op på hovedpointerne, og der gives et indspil 

som bidrag til Gribskov Kommunes forventede udarbejdelse af en ny 

sundhedspolitik. 
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Resultat af analyse 

A. Vurderet indfrielse 

Der har været forskellige grader af fokus på emnerne og ikke en samlet plan eller prioritering som 

grundlag for implementeringen. Anbefalingerne i forebyggelsespakkerne vurderes samlet set at 

være implementeret i begrænset omfang om end med variation hen over områderne. Følgende 

kan fremhæves: 

• ‘Fysisk aktivitet’ er implementeret i varierende grad i centre/enheder med punktvise indsatser 

og ikke med systematik og sammenhæng i tilbuddene.  

• Ligeledes er ‘mad og måltider‘ grebet forskelligt an mellem institutionerne (medbragt mad i 

skoler/institutioner, mens der nu på ældrecentrene er ‘frisk mad’).  

• Mht. ‘mental sundhed’ er der relativt mange tilbud, men der kan også konstateres et nærmest 

uudtømmeligt behov.  

• ‘Overvægt’ er der også indsatser i forhold til, men praksis er ofte, at der bliver grebet lidt for 

sent ind ved borgere med problemer. Mere sammenhængende ved børn end ved unge og 

voksne.  

• ‘Seksuel sundhed’ opfylder det mindste niveau men kun fordi det indgår i obligatoriske krav fx 

med undervisning af skoleelever og ikke pga. forebyggelsespakken. 

• ‘Indeklima’, ‘hygiejne’ og ‘tobak’ har ikke været prioriteret. 

• ‘Stoffer’ kan der med fordel arbejdes mere forebyggende og sammenhængende med, da der 

lader til at være et problem med tilgængeligheden af stoffer ift. børn og unge. 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 

Sundhedsstyrelsen har i 2012-13 udarbejdet 

forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til 

kommunale sundhedsfremmende og forebyggende 

indsatser. Heri skelnes mellem indsatser på grundniveau 

(kvalitet på kort sigt) og udviklingsniveau (langsigtet 

udvikling af forebyggelsesindsatser). Anbefalingerne 

omfatter: 

• Alkohol  

• Fysisk aktivitet  

• Hygiejne  

• Indeklima i skoler  

• Mad og måltider  

• Mental sundhed  

• Overvægt  

• Seksuel sundhed  

• Solbeskyttelse  

• Stoffer  

• Tobak 

Vurderingen af indfrielsen er baseret på Gribskov 

Kommunes selvrapporteret status til Center for 

Interventionsforskning (efteråret 2015) kombineret med de 

kortlagte borgernære sundhedsindsatser, kommunens 

strategier samt en valideringsworkshop med Gribskov 

Kommune. 
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Resultat af analyse 

A. Vurderet indfrielse 

Det er vanskeligt at se, at forebyggelsesstrategien har været fulgt systematisk op med en 

handlingsplan og løbende opfølgning på op- og nedprioriteringer. 

Det vurderes, at der i moderat omfang er blevet udbredt kommunalt initierede og understøttende 

aktiviteter med målsætningerne vedrørende sund livsstil, lighed i sundhed, kronisk sygdom (tidlig 

opsporing og rehabilitering).  

Det har ikke været prioriteret højt at arbejde med reduktion af rygning og alkohol samt ”Gribskov 

Kommune – en sund arbejdsplads”, og indfrielsen af disse målsætninger vurderes at være 

begrænset. 

Gribskov Kommunes ‘Forebyggelsesstrategi 2009-2015’ 

Forebyggelsesstrategien har udgjort en overordnet ramme 

med målsætninger omhandlende: 

• Sund livsstil 

• Rygning og alkohol 

• Lighed i sundhed 

• Kronisk sygdom 

• Sundhed i lokalområder  

• Gribskov Kommune - en sund arbejdsplads 

Vurderingen af indfrielsen er baseret på kortlægningen af 

borgernære sundhedsindsatser og øvrige materialer fra 

Gribskov Kommune, herunder status på arbejdet med 

forebyggelsespakkerne og opfølgningen på KKR’s 

rammepapir samt en valideringsworkshop med Gribskov 

Kommune. 
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Resultat af analyse 

A. Vurderet indfrielse 

De borgerrettede tilbud er etableret, om end der ikke i denne analyse er prioriteret ressourcer til at 

kortlægge grundlaget for at vurdere, om de anvendes i relevant omfang.  

Det er således usikkert, hvor udbredt kendskabet blandt borgere og andre aktører i 

sundhedsvæsenet er til tilbuddene.  

Forløbsprogrammet for mennesker med demens er ikke fuldt implementeret, men der er dog 

andre forskellige tiltag jf. demenskoordinator mv. til borgere med demens, pårørende og 

personale. 

Kvalitetsrapporter udarbejdes rutinemæssigt, og ledelsesinformation er ved at blive 

implementeret. 

Der er ikke i løbet af 2014-2015 udarbejdet en plan for implementering af forebyggelsespakkerne 

baseret på en kortlægning af kommunens indsatser og sundhedsprofilerne. 

KKR Hovedstadens rammepapir for somatik 2014-2015 angående ”skal-opgaver” 

”Kommunernes fælles rolle – udvikling af det nære 

sundhedsvæsen” omhandler initiativer, som kommunen er 

forpligtet på jf. rammepapiret med målsætninger 

vedrørende forebyggelse og sundhedsfremme, 

forebyggelse af (gen)indlæggelser, kronisk sygdom og 

dokumentation, hvor implementering skal påbegyndes i 

2014-15. Konkret omfatter det: 

• Forebyggende hjemmebesøg 

• Genoptræningsplaner 

• Tværkommunale genoptræningstilbud 

• Fælles Medicinkort 

• Forløbsprogrammer for demens 

• Forløbsprogrammer for kræft 

• Patientrettet forebyggelse til mennesker med kronisk 

sygdom 

• Dokumentation vedrørende akutomådet 

• Dokumentation vedrørende ældre medicinske patienter 

• Dokumentation vedrørende kronisk sygdom 

• Dokumentation vedrørende andre områder 

• Ledelsesinformation til politikere 

• Ledelsesinformation til direktørniveau 

• Ledelsesinformation til faglederniveau 

Vurderingen af indfrielsen er overvejende baseret på 

Gribskov Kommunes selvrapportering til KKR mhp. 

opfølgning på rammepapiret (efteråret 2015) samt en 

valideringsworkshop med Gribskov Kommune. 
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Resultat af analyse 

A. Vurderet indfrielse 

Gribskov Kommune har implementeret initiativerne.  

Det har været vurderet, at det ikke hidtil var relevant at indgå i tværsektorielle samarbejder om 

fælles kompetenceudvikling og integrerede tilbud. 

KKR Hovedstadens rammepapir for somatik 2014-2015 angående ”kan-opgaver” 

”Kommunernes fælles rolle – udvikling af det nære 

sundhedsvæsen” omhandler initiativer, som kommunen 

bør overveje at tage, men ikke er forpligtet på jf. 

rammepapiret.  

Der er data om følgende: 

• Akutteams eller midlertidige døgnpladser 

• Modeller for tværsektorielt samarbejde 

• Samarbejde med almen praksis/vagtlægefunktionen 

• Forløbsprogram for lænde-rygsygdomme 

• Implementering af nationale fælles kliniske 

retningslinjer 

Vurderingen af indfrielsen er overvejende baseret på 

Gribskov Kommunes selvrapportering til KKR mhp. 

opfølgning på rammepapiret (efteråret 2015) samt en 

valideringsworkshop med Gribskov Kommune. 
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Resultat af analyse 

A. Vurderet indfrielse 

Anbefalingerne er implementeret – dog med følgende bemærkninger:  

• Lægedækning er ikke et problem for borgerne i Gribskov Kommune, og tværkommunalt 

samarbejde om forebyggelses-/rehabiliteringstilbud har ikke været relevant. 

• Rammedelegationer anvendes, og flere af de øvrige initiativer er på vej bl.a. om fasttilknyttede 

læger og demensrelaterede personalekompetencer.  

• Et telemedicinprojekt har måttet opgives pga. problemer med den tekniske dækning. 

• Akuttilbud og døgndækket støtte i den nære psykiatri findes ikke udover på botilbuddene, men 

til gengæld er der i regionalt regi et igangværende forsøg (brugerstyrede senge), som ventes 

at svare på behovet. 

• Personalekompetencer og de patientrettede forebyggelses-/rehabiliteringstilbud vedrørende 

bl.a. kræft er til stede, men sidstnævnte (i regi af jobcentret) anvendes i mindre omfang, end 

borgergrundlaget tilsiger. 

KL’s udspil ‘Sammen om sundhed’ 

KL udgav i efteråret 2015 et udspil om det nære og 

sammenhængende sundhedsvæsen – om udfordringer og 

anbefalinger til aktørerne på sundhedsområdet. 

Anbefalingerne til kommunerne omhandler: 

• Lægedækning  

• Fasttilknyttede læger (plejecentre og bosteder) 

• Rammedelegationer (hjemmesygeplejen) 

• Telemedicin 

• Døgndækket støtte og akuttilbud i den nære psykiatri 

• Fremskudte indsatser (i den nære psykiatri) 

• Tværkommunalt samarbejde om patientrettede 

forebyggelsestilbud og sygdomsspecifik rehabilitering 

(fx kræft) 

• Kompetencer til opsporing, pleje, fysisk træning og 

rehabilitering ved tegn på demens samt aflastning af 

pårørende 

• Styrket kræftrehabilitering (mhp. volumen, kompetencer 

og kvalitet) 

Vurderingen af indfrielsen er baseret på kortlægningen af 

borgernære sundhedsindsatser og øvrige materialer fra 

Gribskov Kommune samt en valideringsworkshop med 

Gribskov Kommune. 
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Resultat af analyse 

A. Vurderet indfrielse 

Det er vurderingen, at der er de fornødne tilbud. Der er ikke grundlag for at vurdere kvaliteten og 

ventetiden. 

Det er på baggrund af det i analysen prioriterede og indsamlede data uvist, om der er adgang for 

borgere til genoptræning på avanceret niveau, eventuelt jf. et tværkommunalt samarbejde. 

Sundhedsministeriets og Socialministeriets ‘Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner’ 

I følge lovgivningen skal kommunen på grundlag af 

henvisning eller anden vurdering tilbyde borgere: 

• Vedligeholdelsestræning 

• Genoptræning efter sygehusindlæggelse på basalt 

niveau 

• Genoptræning efter sygehusindlæggelse på avanceret 

niveau 

• Rutinemæssig vurdering af behov for supplerende 

tilbud til genoptræning efter sygehusindlæggelse på 

specialiseret niveau 

• Rehabilitering på specialiseret niveau 

Vurderingen af indfrielsen er baseret på de kortlagte tilbud. 
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Resultat af analyse 

B. Match mellem tilbuddene og hhv. sundhedspolitikken og sundhedsprofilen 

Gribskov Kommunes sundhedspolitik (2007) 
Visionen, der er formuleret i sundhedspolitikken, omhandler temaerne: 

1. Sundhedsfremme med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer 

2. Borgeren i centrum 

3. Fokuserede indsatser 

4. Samspil og effekt 

• Civilsamfundet 

• Andre aktører 

• Evidensbaseret tilgang  

• Effektivitet 

5. Inddragelse i politikudformningen 

6. Sundhedspolitikken sat i værk 

• Handlingsplaner og indsatser 

• Kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere 

Sundhedsprofilen for Gribskov Kommune (2013) 
Opfølgning på særlige forhold: 

I forhold til de andre kommuner i regionen har Gribskov Kommune: 

• Flere borgere over 65 år 

• Flere borgere med kortere uddannelse og færre med lange – 9 pct. mod 

gennemsnitligt 22 pct. 

Dermed må Gribskov Kommune forventes at have flere borgere som målgruppe 

for tilbuddene og med en anden fordeling af tilbuddene. 

 

I forhold til andre kommuner i regionen har borgerne i Gribskov Kommune større 

udfordringer mht.: 

• Bevægelse 

• Rygning og KOL 

• Selvvurderet helbred 

• Social kontakt 

• Sunde madvaner og overvægt 

Politikkens intentioner er formuleret på et overordnet niveau og uden en 

ledsagende handlingsplan, og det kan derfor ikke vurderes, i hvilken 

udstrækning den er ført ud i livet.  

Kortlægningen af borgernære sundhedsindsatser og de øvrige elementer i 

vurderingen af indfrielsen af kravene udelukker dog heller ikke, at politikken 

langt hen ad vejen faktisk er blevet realiseret. 

Det er vurderingen, at der generelt er et passende omfang af tilbud rettet til 

ældre borgere særligt mht. (genop)træning og rehabilitering. Ligeledes er det 

indtrykket, at der er tilbud i hele kontinuummet rettet til særligt sårbare 

målgrupper. 

Det er uklart, i hvilken udstrækning de sundhedsfremmende og 

forebyggende tilbud er tilrettelagt på en måde sådan, at de borgere, der er 

lidt vanskelige at nå med information og støtte, får muligheden. 

Der forekommer at være relativt få deltagere i rehabiliteringsforløbene 

sammenholdt med antallet af mennesker med kroniske sygdomme. 

Det er vurderingen, at der kan arbejdes mere systematisk på tværs af 

forvaltningsområder særligt med tiltag til hhv. forebyggende og tidlige 

indsatser til borgere med begrænset social kontakt, begrænset fysisk 

aktivitet, overvægt samt rygning og alkohol. 

Vurderingerne er Implements baseret på dokumenterne, de kortlagte tilbud og analysen. 
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Resultat af analyse 

C. Perspektivering – ventede udefrakommende krav 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om akutfunktioner (jf. ‘Styrket indsats for den ældre medicinske 

patient – Fagligt oplæg til en handlingsplan 2016-2019’): 

• Trinvis videreudvikling af kommunale akutfunktioner:  

• Etablering af akutfunktioner i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende tilrettelæggelse, 

uddannelse og kompetencer, kvalitetssikring og -opfølgning samt udstyr. Kommunale akutfunktioner 

opbygges enten i den enkelte kommune eller i tværkommunale samarbejder.  

• Udarbejdelse af standarder og anbefalinger for kommunale akutfunktioner, som bygger videre på de 

eksisterende kvalitetsanbefalinger, blandt andet med krav til indhold, målgruppe visitation, volumen, 

kompetencer og samarbejde, som kommunerne skal implementere.  

• Det vurderes sideløbende, som led i den generelle opbygning af data på det kommunale område, i regi af 

Sundhedsdatastyrelsen, om der kan etableres en løbende monitorering af akutfunktioner. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunale patientrettede 

forebyggelsestilbud/rehabiliteringstilbud (til mennesker med kronisk sygdom, juni 2016): 

• Anbefalingerne skal understøtte kommunernes samarbejde med praksissektoren og regionerne, der kan 

henvise patienter til ensartede tilbud med en kendt kvalitet, uanset hvilken kommune, der varetager opgaven.  

• Almen praksis vil fremover henvise til en afklarende samtale i kommunen. 

• Kommunen visiterer borgerne til forløb med moduler, der sammensættes individuelt uafhængigt af 

sygdommen; herunder sygdomsmestring, tobaksafvænning, fysisk træning, ernæringsindsats og 

alkoholrådgivning. 

• Sammentænkning af borgerrettet og patientrettet forebyggelse/rehabilitering, fordi mange tilbud bør være ens, 

og der kan opnås større målgrupper af deltagere, hvilket kan understøtte kompetenceopbygning og bedre 

kvalitet. 

Gribskov Kommune kan forvente at 

skulle tilpasse aktuelle tilbud til 

skærpede krav fra Sundhedsstyrelsen 

(tidligst 2017). 

Gribskov Kommune bør vurdere, 

hvorledes den nuværende 

tilrettelæggelse af sygdomsspecifikke 

tilbud kan justeres for at indfri 

anbefalingerne og opnå større 

deltagelse. 

Derudover bør indføres en indledende 

afklarende samtale og visitation til 

moduler. 

Vurderingerne er baseret på de kortlagte tilbud og Implements kendskab til de kommende anbefalinger. 
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Resultat af analyse 

D. Hovedpointer i vurderingerne 

Der arbejdes på tværs af forvaltningsområder med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, der primært er sammenfaldende med 

forebyggelsespakkernes anbefalinger men ikke begrænset hertil. Indsatserne ses som en del af eller i sammenhæng med de respektive 

kerneopgaver. Emnerne er prioriteret på forskellige niveauer; mange indsatser vedrørende fysisk aktivitet, mental sundhed, overvægt og stoffer 

er implementeret, mens fx alkohol, hygiejne, indeklima og tobak har haft lav prioriteret. Der har ikke været arbejdet systematisk med 

implementering i dybde og bredde for nogle af emnerne – heller ikke de centrale som rygning, alkohol, bevægelse og mad & måltider, som 

sundhedsprofilen indikerer et fagligt rationale for. 

Der er indsatser rettet til særligt sårbare borgere i risiko som fx børn og mennesker med svære psykiske/kognitive problemer uanset alder. 

Tilbuddene er mere spredte til andre borgere, der umiddelbart kan være lidt vanskelige at nå med information og støtte. 

Der er indsatser rettet til borgere med risikoadfærd og sygdomstegn. Der gøres generelt mindre for at nå borgere, der skal have støtte og 

information for at motiveres til at modtage tilbud. Opfølgende hjemmebesøg gennemføres ikke i borgerens hjem sammen med den praktiserende 

læge, fordi det er vanskeligt for hjemmesygeplejerskerne og lægerne at deltage med fysisk tilstedeværelse på samme tidspunkt. 

Der er flere borgere med kroniske sygdomme i Gribskov Kommune, som er potentiel målgruppe for rehabiliteringsforløbene, end der er deltagere. 

Rekrutteringen til tilbuddene kan derfor formentlig styrkes. 

Der er indsatser rettet til borgere og personale (kompetence) jf. Styrk Hverdagen, og det er vurderingen, at implementeringen er nået langt i 

hjemmeplejen, og der er gode erfaringer/resultater. 

Borgerrettet 

forebyggelse og 

sundhedsfremme 

Forebyggelse for 

risikogrupper 

Patientrettet 

forebyggelse 

Rehabilitering 

Træning og 

rehabilitering 

Der er tilbud til stede, men det er vanskeligt at vurdere, om tilbuddene er effektive og tilstrækkelige, ligesom der ikke er grundlag for at vurdere, 

om kommunen er rustet til de nyere sundhedsopgaver.  Behandling 

Kortlægningen og analysen viser, at Gribskov Kommune samlet set på tværs af forvaltningsområderne har mange indsatser på hele spektret af 

sundhedsfremme og forebyggelse. Heri inddrages på den ene side civilsamfundets særlige muligheder og ressourcer, og på den anden side 

samarbejdes med andre aktører i sundhedsvæsenet.  

Der er begrænset overblik i organisationen over indsatsernes udbredelse og kvalitet, og tilsvarende må gælde for borgere og 

samarbejdspartnere. Typen af indsatser og bredden af målgrupperne varierer, og der er ikke tale om en samlet prioritering, ramme eller plan for 

tværgående arbejde. Endelig dokumenteres effekterne af indsatserne kun i begrænset omfang som grundlag for faglig udvikling og styring. 

Tværgående 
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Resultat af analyse 

D. Indspil til strategiske valg om det nære sundhedsvæsen 

Perspektiverende overvejelser 

På baggrund af kortlægningen og analysen gives her nogle overvejelser videre 

som bidrag til Gribskov Kommunes forventede udarbejdelse af en ny 

sundhedspolitik. 

Hovedlinjerne i det følgende er: 

A. Tydeligere prioritering og samarbejde på tværs af udvalgs- og 

forvaltningsområder 

B. Implementering af fagligt relevante indsatser 

C. Eftersyn af konkrete, nuværende indsatser 

 

A. Tværgående prioritering og samarbejde 

Stærkere organisatorisk forankring og tværgående samarbejde 

Der er etableret mange indsatser på forvaltningsområderne i forening, men de 

følger ikke af en samlet prioritering,  og der er ikke i forvaltningen eller blandt 

medarbejderne et overblik over dem (eller beslægtede udsnit). Dette kan fremover 

med fordel understøttes af en politisk, strategisk ramme og eventuelt en justeret 

organisering. Der er ligeledes behov for at vurdere sammenhæng mellem 

politikker og strategier på de forskellige forvaltningsområder for at opnå bedre 

overblik og effekt af indsatser samt stillingtagen til, hvor der ønskes ændringer. De 

mange eksisterende indsatser forventes at kunne udnyttes bedre med et bredere 

kendskab til dem blandt medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere bl.a. i 

almen praksis og på sygehuse. 

Strategisk styring af puljemidler/tilskud 

Gribskov Kommune uddeler midler til foreninger og frivilligcentre, som kan bruges 

til at styre den ønskede retning, når forventningerne er gensidigt kendte. Der kan 

med fordel lægges et endnu stærkere strategisk tryk på grundlaget for uddelingen 

af midlerne mhp. sundhedsfremmende og forebyggende resultater. 

 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme vs. behandling 

Forskellige kombinationer af kort- og langsigtede effekter kan tilstræbes. Fx kan 

der ud fra et folkesundhedsperspektiv gøres mere for at begrænse skaderne af 

tobak og alkohol, og kommunen som arbejdsplads kan bruges som setting for 

sundhedsfremme og forebyggelse mhp. bedre helbred som generelt mål og 

sygefravær som et konkret. 

 

En del af grundlaget for at træffe de strategiske  

prioriteringsvalg fremadrettet med afsæt i den  

nuværende status kan være sammenhængen  

mellem graden af fokus i indsatsen og den  

forventede effekt. 

 

 

 

 

Resultatopfølgning 

Kun de allerfærreste indsatser følges gennem en dokumentation af effekten, 

hvilket ikke svarer til den lokale evidens- og dokumentationsdagsorden. Det er da 

også vanskeligt og omkostningstungt at gøre, og mere traditionel evaluering med 

proces- og resultatmål foretages i stedet for en del indsatsers vedkommende. For 

de indsatsers vedkommende, som bygger på god dokumentation fra andre 

sammenhænge, kan det udmærket svare sig ikke at bruge flere ressourcer på 

dokumentation end blot til at følge med i, at praksis svarer til den tilstræbte, og at 

de relevante borgere modtager indsatserne. For nogle af de andre indsatsers 

vedkommende kan det overvejes at lave en systematisk evaluering, monitorering 

eller stikprøveundersøgelse afhængigt af indsatsens vidensgrundlag, 

omkostninger, usikkerhed om kvalitet og de påkrævede ressourcer til en 

resultatopfølgning. 

H

ø 

j 

L

a 

v 

Effekt 

Fokuseret Generel 

Indsats 
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Resultat af analyse 

D. Indspil til strategiske valg om det nære sundhedsvæsen 

B. Implementering af fagligt relevante indsatser 

Blandt ”skal-opgaverne” er implementeringen af forebyggelsespakkerne jf. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger og KKR-samarbejdet. Sammenholdt med 

sundhedsprofilen kan det ud fra en sundhedsfaglig betragtning især overvejes at 

iværksætte borgerrettede og strukturelle indsatser mhp. reduktion af tobaks- og 

alkoholforbruget, og det kan overvejes at arbejde mere systematisk og koordineret 

med at fremme bevægelse og sund mad/reducere overvægt. 

Indsatser i tilslutning til ovennævnte kan med fordel varetages af de forskellige 

forvaltningsområder og nogle eventuelt i regi af frivilligcentrene gennem 

partnerskabslignende aftaler. 

C. Eftersyn af konkrete, nuværende indsatser 

Rehabiliteringsforløb 

Givet de begrænsede deltagerantal og nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen 

kan det overvejes at se nærmere på eventuelle barrierer for borgernes rekruttering 

til og fastholdelse i forløbene. Det kan fx overvejes at sammentænke nogle af 

tilbuddene (eller moduler i forløbene) til borgere uanset, om de er raske eller syge 

og uanset, hvilken sygdom de måtte have, da meget af indholdet vil være det 

samme. Det kan give større volumen til hyppigere hold og bedre forudsætninger 

for, at underviserne kan vedligeholde kompetencerne. 

Behandling 

Der kan blive behov for at lave ændringer i tilbuddene angående akutpladser og 

akutfunktioner indenfor de næste par år, når der stilles nye krav fra 

sundhedsmyndighederne, og den kommunale medfinansiering ændres formentlig 

også, således at kommunen kan opnår en større økonomisk gevinst ved at 

forebygge sygehusforbruget blandt kommunens borgere. 

Opfølgende hjemmebesøg 

Besøgene gennemføres i dag af hjemmesygeplejersker uden samtidig deltagelse 

af borgernes praktiserende læge. Denne kombination har ellers i studier vist sig at 

kunne være den mulige effektgivende faktor ved ordningen. Det udelukker dog 

ikke, at positive resultater kan opnås alligevel, eller at ordningen kan tilgodese 

andre formål. I det lys kan det overvejes at se nærmere på dens tilrettelæggelse, 

og om resultaterne står i forhold til ressourceforbruget. 



3. Kortlagte tilbud 
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Indhold i kortlagte tilbud 

Tilbud i regi af Center for Børn og Unge  s. 52-65 

Tilbud i regi af Center for Kultur, Fritid og Turisme s. 66-76 

Tilbud i regi af Center for Borgerservice og Beskæftigelse s. 77-86 

Tilbud i regi af Center for Teknik og Miljø  s. 87-93 

Sundhedsfremme og forebyggelse i regi af frivillige s. 94-96 

Tilbud i regi af Center for Social og Sundhed s. 23-51 



Tilbud i regi af Center for Social og 
Sundhed 
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Grundlag og tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse (I) 

Center for Social og sundhed 

GRUNDLAG OG TILGANG 

Centeret arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse i alle opgaver. Nogle 

relaterer sig til lovgivning (Sundhedsloven og Serviceloven) og er fx træning, 

rådgivning, pleje og støtte til borgere med nedsat funktionsniveau. 

  

Derudover løfter centeret en række opgaver, som relaterer sig til politisk 

besluttede kvalitetskrav, strategier, politikker og tværsektorielle aftaler. Det er fx 

kontrakter med private leverandører på social- og sundhedsområdet, 

servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder, sundhedsaftalen og det tværgående 

forebyggelsesprogram Grib livet. 

  

Centeret arbejder med følgende målgrupper: 

• Ældre borgere 

• Borgere med genoptræningsbehov 

• Borgere med kronisk sygdom 

• Børn og voksne med handicap 

• Borgere med sociale problemer 

• Borgere, der modtager sundhedsydelser i regionen 

  

Centeret løser således opgaver på hele kontinuummet fra borgerrettet 

sundhedsfremme og forebyggelse til behandling. Der arbejdes i varierende grad 

med Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker i centeret – der er stor forskel i 

vægtlægningen af pakkerne, ligesom der endnu ikke arbejdes systematisk med 

dem. Dette er dog undervejs, hvor Grib livet skal understøtte øvrige centres 

arbejde med pakkerne. Derudover arbejder centeret med kvalitetsudvikling og 

støtte til styring, ledelse og drift på social- og sundhedsområdet. 

 

Centrale dagsordener og målsætninger:  

• Sundhedsloven 

• Serviceloven 

• Sundhedspolitikker 

• Forebyggelsesstrategi 

• Grib livet – hold dig på toppen 

• Forebyggelsespakker 

 

• Sundhedsaftale 

• KKR rammepapir 

• Det nære sundhedsvæsen 

• Styrk Hverdagen 

• Servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet 

 

I centeret arbejdes der ud fra en "forebyggelsesfilosofi". Det betyder, at den 

forebyggende indsats fremmes som et fælles anliggende, så flest muligt fremover 

kan leve et sundt liv uden sygdom og uden behov for sundhedsvæsenets ydelser. 

Centeret arbejder med at skabe sunde rammer for sunde borgere – og at gøre det 

nemt og sjovt at leve sundt. Antagelsen er, at alle borgere helst vil klare deres 

egen hverdag så mange år som muligt, og at mestre sit eget liv har en direkte 

sammenhæng med god livskvalitet.  

 

Det kommer til udtryk ved, at centeret arbejder med følgende tre indsatsniveauer:  

• Den aktiverende, den rehabiliterende og den kompenserende tilgang. Der 

arbejdes med at understøtte borgerne i at leve et sundt liv med så mange gode 

leveår som muligt. 

• Desuden arbejder centeret med velfærdsteknologi – med udgangspunkt i, at 

velfærdsteknologien skal øge livskvalitet, sundhed og effektivitet samt forbedre 

arbejdsmiljøet for medarbejderne. 

• Samarbejde med civilsamfundet og kommunes stærke lokalmiljø præger 

ligeledes arbejdet – velfærden udvikles gennem samspil med engagerede 

borgere i lokalsamfundet. 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse indgår i sagens natur i alt, hvad centeret 

arbejder med. Målene er beskrevet i kontrakter, servicebeskrivelser, 

kvalitetsstandarder, strategier og programmer og indfris i et løbende samarbejde 

mellem Gribskov Kommune og leverandørerne af pleje, hjælp og genoptræning. 
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Grundlag og tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse (II) 

Center for Social og sundhed 

GRUNDLAG OG TILGANG, fortsat 

Alle leverandører har i driften fokus på den aktiverende, rehabiliterende og 

kompenserende tilgang i arbejdet med borgerne. Eksempelvis arbejdes der i Styrk 

hverdagen særligt med den rehabiliterende tilgang, hvor målet er, at borgere kan 

komme til at klare sig selv helt eller delvist igen, hvis de får den rette støtte og 

træning og selv gør en aktiv indsats. 

 

Grib livet arbejder med at implementere metoder til sundhedsfremme og 

forebyggelse (borgerrettet) som en del af alle centres kerneopgave; som et middel 

til at nå i forvejen opstillede mål. 

 

Forebyggelse og især sundhedsfremme kan med fordel tænkes ind i tværgående 

strategier, således dagsordenen løftes systematisk i alt hvad vi gør. I CSS kunne 

man som del af en sådan systematik tænke sundhedsfremme og forebyggelse 

yderligere ind i følgende: 

• Forebyggende hjemmebesøg 

• Innovationspartnerskabet 

• Ved uddeling af puljemidler 

• Systematisk tidlig opsporing af sundhedsproblematikker i borgerkontakten 

• Arbejdsmiljø 

Yderligere information  

Tine Baatrup 

Tlf. 7249 7410; tbaat@gribskov.dk 
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Akutpladser og akutfunktion 

Toftebo – Aleris Omsorg (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Bekendtgørelse nr. 1601 af 21. december 2007 og vejledning nr. 102 af 11. 

december 2006 om hjemmesygepleje 

• Sundhedsstyrelsen ‘Kvalitet i akutfunktioner i den kommunale hjemmesygepleje’ 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse, rehabilitering og behandling 

 

Målgruppe 

Borgere i hjemmesygeplejen med behov for tæt observation og behandling 

Akutfunktion: Toftebo har en udkørende funktion, som 

hjemmeplejeleverandørerne og plejecentre kan kontakte mhp. faglig sparring og 

få yderligere en sygeplejefaglig vurdering. Formålet er ligeledes at forebygge 

indlæggelser/genindlæggelser. 

 

EFFEKT 

Forventer et reduceret antal unødige indlæggelse og genindlæggelser. 

 

Effekten dokumenteres ikke.. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Belægningsprocenten på akutstuerne svinger mellem 46,8 pct. og 98,3 pct. 

 

OMKOSTNINGER 

Beregnes ikke. 

INDHOLD 

Formålet med tilbuddene er dels, at borgere i hjemme(syge)plejen, der er for akut 

syge til at være i eget hjem, kan opnå en forbedret helbredstilstand og undgå 

forværring uden behov for sygehusindlæggelse og dels, at borgere kan forblive i 

eget hjem med mulighed for at få specialiseret sygepleje. 

 

Akutpladser: Toftebo har to pladser, hvortil praktiserende læger kan indlægge 

(ældre) borgere fx med en svær blærebetændelse, forstoppelse eller 

væskemangel, hvor sygehusindlæggelse vil være unødvendig og 

uhensigtsmæssig. I stedet tilbydes en tidlig og forebyggende indsats med 

observation og behandling. 

 

Det muliggøres af flere sygeplejerskekompetencer på Toftebo end i hjemmeplejen 

i øvrigt. 
Yderligere information: 

Lone Teglbjærg 

Tlf. 7249 7427; loteg@gribskov.dk 
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Diabetesrehabilitering 

Aleris Træning (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 

• Forløbsprogram for mennesker med diabetes type 2 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, 

overvægt og tobak 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Voksne med type 2 diabetes og deres nærmeste pårørende 

EFFEKT 

Rehabiliteringsforløbet indeholder mange forskellige initiativer, som tilsammen 

understøtter, at borgerne bliver selvhjulpne og sygdommen progredierer mindst 

muligt. 

 

Der måles ikke på effekten. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2011. Cirka 35 borgere har benyttet tilbuddet det 

seneste år. 

 

Der er ca. 2.600 borgere med diabetes i kommunen (ca. 23 pct.s stigning 

sammenlignet med 2010). 

 

OMKOSTNINGER 

Ukendt. 

INDHOLD 

Formålet er at fremme borgernes mestring af sygdommen og mindske dens 

progression og følgesygdomme.  

 

Der tilbydes et tværfagligt tilbud (sygeplejersker, fysioterapeuter, læger og 

diætister) til henviste borgere med type 2 diabetes og deres pårørende med fokus 

på at formidle viden og redskaber til livet med diabetes. Forløbet foregår på hold, 

forudsætter dansk tale og indeholder: 

• Træning 

• Gruppeforløb med henblik på øget mestring og trivsel  

• Rygestopvejledning og rygestopkursus  

• Sygdomsspecifik rådgivning  

• Diæt- og kostvejledning  

• Motionsvejledning 
Yderligere information: 

Birte Beldring 

Tlf. 7249 7423; blbel@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Festival for voksne (60+) 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 stk. 2 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og overvægt 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Voksne over 60 år, som er fysisk inaktive 

EFFEKT 

Mange undersøgelser peger på betydningen af et aktivt ældreliv. Tilbuddet er 

opstået på baggrund af gode erfaringer fra blandt andet DGI. 

 

Antallet af (aktive) deltagere opgøres. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Ca. 300 i 2015. 

 

OMKOSTNINGER 

40.000 kr. + et stort antal ulønnede timer. De 40.000 kr. var i 2015 finansieret af 

Social- og sundhedsudvalget og DGI Nordsjælland. 

 

Der er finansiering til at afvikle festivallen igen i 2016. 

INDHOLD 

Formålet med tilbuddet er at motivere det stigende antal voksne (seniorer) til at 

finde en bevægelses-/motionsform, der passer til dem, og som ikke er så kendte 

af alle. 

 

Festivallen afvikles én dag om året. Tilbuddet er bygget på, at man selv er aktiv og 

kan afprøve aktiviteterne. I 2015 var der 30 aktiviteter heriblandt idrætsaktiviteter, 

sundhedsinfo, oplæg, fremvisninger osv. 

 

Tilbuddet leveres gennem et samarbejde mellem DGI Nordsjælland og Gribskov 

Kommune i og ved Helsingehallerne. 

 

Instruktører, trænere og fysioterapeuter fra foreninger og erhvervsmæssige tilbud 

medvirker. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing X X 



29 

Forebyggende hjemmebesøg 

Hjemmesygeplejen (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Serviceloven § 79a 

• Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til  kommunerne 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, 

overvægt og tobak 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper, patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere over 75 år, der bor i eget hjem og ikke modtager både praktisk bistand og 

personlig pleje samt borgere med demens og kontakt med demenskoordinator 

Borgerne tilbydes et årligt besøg og samtale med en hjemmesygeplejerske. 

 

 

 

 

 

EFFEKT 

Forventningen er, at forebyggende hjemmebesøg bl.a. kan mindske antallet af 

genindlæggelser og fungere tidligt opsporende. Det vidensmæssige grundlag for 

tilbuddet er Rødovre-undersøgelsen samt anbefalinger fra Socialstyrelsen, 

Sundhedsstyrelsen og Ankestyrelsen. 

  

Aktiviteter dokumenteres men ikke effekt. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Ca. 850 borgerer benytter tilbuddet årligt. 

 

OMKOSTNINGER 

Besøgene er fastlagt til gennemsnitligt 1,5 time ekskl. forberedelse, kørsel og 

opfølgning svarende til i alt 90 medarbejdertimer om ugen. Dertil kommer udgifter 

til brochurer, pjecer, blodtryksapparater og blodsukkermålingsudstyr. 

INDHOLD 

Formålet er at: 

• Tilskynde og støtte borgerne til at bevare, styrke og udnytte egne ressourcer 

mhp. at opretholde selvstændigt handle- og funktionsniveau længst muligt 

• Skabe kontakt og tryghed fx via den første kontakt til kommunale tilbud 

• Informere og vejlede om sociale og aktiverende tilbud, der kan styrke borgerens 

sociale netværk og handlemuligheder 

• Tidligt opspore sociale og sundhedsmæssige problemer og i samarbejde 

iværksætte forebyggende foranstaltninger, fx om vægttab, tegn på ensomhed, 

begyndende immobilitet, træthed, medicinering og udsving i hukommelsen 

• Mindske følger af sociale og sundhedsmæssige problemer ved at henlede 

borgerens opmærksom på eksisterende hjælpeforanstaltninger 

• Forebygge fald ved at sikre let mobilitet i eget hjem samt afdække borgerens 

vaner og viden om sundhed mht. KRAM-faktorer Yderligere information: 

Lene Dyring  

Tlf. 7249 7446; ledyr@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing X X 

X X 
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Fremskudt sagsbehandling på psykiatri 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Serviceloven 

• KKR rammepapir "Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen på psykiatriområdet” 

• Politisk beslutning, SSU, juni 2016. 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere indlagt på Psykiatrisk Center Nordsjælland Hillerød, der skal udskrives 

med støtte i eget hjem 

EFFEKT 

Det styrkede samarbejde mellem Gribskov Kommune og Psykiatrisk Center 

Nordsjælland forventes at kunne forebygge genindlæggelser. 

 

Midtvejsevaluering er under udarbejdelse. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

- 

 

OMKOSTNINGER 

Rådgivere er tilstede på PCN Hillerød fire timer/uge. 

INDHOLD 

Formålet er at styrke sammenhængen i det enkelte patientforløb fra indlæggelse 

og behandling på Psykiatrisk Center Nordsjælland til udskrivning og efterfølgende 

hjælp og støtte i eget hjem. 

 

Der arbejdes med følgende fire overordnede pejlemærker for udviklingen af den 

fremtidige indsats på psykiatriområdet: 

• Udvikling af den nære psykiatri – recovery i praksis 

• Tværsektorielt samarbejde – styrket samarbejde mellem den regionale psykiatri 

og Gribskov Kommune 

• Udvikling af nye indsatser for sårbare og udsatte unge 

• Fokuseret indsats i forhold til borgere med dobbeltdiagnoser; dvs. både en 

psykisk lidelse og et misbrug 
Yderligere information: 

Signe Lautrup-Nielsen 

Tlf. 7249 6701; slani@gribskov.dk 
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Fremskudt visitation 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Serviceloven 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere indlagt på Hillerød Hospital, der skal visiteres til hjemmepleje og 

hjemmesygepleje samt midlertidigt ophold 

EFFEKT 

Praksis bygger på ”Den gode udskrivelse”. Forventer et reduceret antal 

genindlæggelser og en reduktion af ventedage: ”de rette ydelser til de rette 

borgere” jf. KORA’s rapport ”Evaluering af indsats for forløbskoordination – 

erfaringer med fremskudt visitation i fire kommuner” (juni 2016), hvoraf Gribskov 

Kommune er en af dem. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Ikke opgjort. 

 

OMKOSTNINGER 

Se KORA’s rapport. 

INDHOLD 

Formålet med den fremskudte visitation er at besøge borgere fra Gribskov 

Kommune allerede under indlæggelsen og planlægge den hjælp, der er behov for 

ved udskrivelsen i form af relevante forebyggende og rehabiliterende tilbud samt 

skabe tryghed. 

 

Visitationen har en visitator på Hillerød Hospital, der kan medvirke til at planlægge 

og koordinere udskrivelser i samarbejde med borgere, pårørende og hospitalets 

medarbejdere. 

Yderligere information: 

Lone Teglbjærg 

Tlf. 7249 7427; loteg@gribskov.dk 
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Genoptræning Gribskov 

Aleris Omsorg (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven §§ 119 og 140 

• Serviceloven § 86 

• Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og 

regioner, VEJ nr. 9759 af 08/10/2014 

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32 stk. 1 nr. 2 

• Forebyggelsespakker om  fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, 

overvægt og tobak 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Træning og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere visiteret efter sundhedsloven og serviceloven med en 

genoptræningsplan, henvist til rehabilitering jf. forløbsprogrammer for KOL, 

diabetes, hjerte-karlidelser og kræft samt sygemeldte borgere eller borgere på 

kontanthjælp 

På Bymosevej tilbydes ligeledes fysioterapeutisk genoptræning. Dertil tilbydes 

rehabilitering og beskæftigelsesrettet træning. Der er tilknyttet ergo- og 

fysioterapeuter, sygeplejersker, en diætist samt administrativt personale. 

  

Genoptræning visiteres af Center for Social og Sundhed og Center for 

Borgerservice og Beskæftigelse. Kvalitetskrav er beskrevet i Servicebeskrivelse i 

træning og rehabilitering.  

 

Aleris Omsorg omstrukturerer genoptræningen i første halvår af 2016. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Grundlaget for tilbuddet er fysioterapeutisk viden og erfaring. Der findes ingen 

systematisk indhentet viden om effekterne af forskellige genoptræningsindsatser 

på fx sygefravær og fastholdelse på arbejdsmarkedet. KORA og TrygFonden 

publicerer i starten af 2016 resultaterne fra et stort projekt, der undersøger 

sammenhængen mellem den modtagne genoptræning (kvantitet, indhold og 

tilrettelæggelse, indlæggelsesårsager) og sygefravær og fastholdelse på 

arbejdsmarkedet, herunder de sundhedsøkonomiske effekter af genoptræning. 

  

Effekter dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Ca. 530 borgere om måneden. 

 

OMKOSTNINGER 

30 medarbejdertimer om ugen samt udgifter til kørsel af borgere. For Bymosevej 

ca. 14 årsværk og derudover udgifter til kørsel af borgere. 

INDHOLD 

Formålet er at understøtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt. 

  

Genoptræning Gribskov leveres af Aleris Omsorg og finder sted på plejecentrene 

Bakkebo, Skovsminde og Helsingegården samt på jobcenteret på Bymosevej. 

  

Der tilbydes hhv. fysioterapeutisk genoptræning og faldforebyggelse samt styrke- 

og udholdenhedstræning på alle tre plejecentre. På Bakkebo leveres derudover 

hoftehold og på Helsingegården apopleksihold. 

Yderligere information: 

Connie Bendt 

Tlf. 7060 5858; genoptraening.gribskov@aleris.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Genoptræning Gribskov 

Gribskov Misbrugsbehandling (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 141  

• Serviceloven § 141 og 101 

• Forebyggelsespakker om alkohol, mental sundhed og stoffer 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper, rehabilitering og behandling 

 

Målgruppe 

Borgere med misbrug af alkohol, hash og stoffer. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Gennemførselsgraden varierer mellem de forskellige behandlingsformer (for-, 

dag- og efterbehandling), men generelt er den størst for dagbehandlings- og 

efterbehandlingsforløb. Der er forskellige årsager til, at forløbene afbrydes, og et 

afbrudt forløb er ikke nødvendigvis negativt. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Misbrugsbehandlingen har haft ansvaret for alkoholbehandlingen siden 2009 og 

stofmisbrugsbehandlingen siden 2012. 40-50 borgere deltager hver måned i et 

gruppebehandlingsforløb, en individuel samtale eller telefonisk rådgivning. Ca. 22 

borgere er i længerevarende behandlingsforløb. Borgerne er typisk mellem 35 og 

50 år. 

 

OMKOSTNINGER 

Samlet budget i 2016 på knap 3 mio. kr. Der er tilknyttet en 

afspændingspædagog/behandleruddannet 37 timer/uge og en pædagogisk 

uddannet/behandler uddannet, en sygeplejerske og en daglig leder hver ca. 20 

timer/uge. Endelig er der tilknyttet en læge ca. fire timer/uge. 

INDHOLD 

Formålet er at understøtte udtrapning af misbrug, reducere følgevirkninger og 

mindske risiko for tilbagefald. 

 

Tilbuddet omfatter: 

• Forbehandling med samtaler, afrusning, antabusbehandling og individuel 

vejledning 

• Ambulant dagbehandling for borgere der er ude af misbruget (kognitiv 

gruppeterapi tre gange ugentligt) 

• Efterbehandling med tilbagefaldsforbyggende gruppeterapi (én gang hver 14. 

dag) 

 

På evidensbaseret grundlag arbejdes med afhængighed indenfor mindfulness, 

afspændingsbehandling, adfærdsterapi, løsningfokuseret/problemløsende terapi, 

Gorski tilbagefaldsbehandling/Cenaps, motiverende samtale og 12-

trinsbehandling. Borgere, der får metadon tilbydes indsats ift. nedtrapning og 

skadesreduktion. Der rådgives om sundhedsmæssige konsekvenser af misbrug. 

Yderligere information: 

Yvonne Bech  

Tlf. 7249 7050; ybech@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 

Center for Social og Sundhed m.fl. 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 140 

• Serviceloven § 86  

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 32 stk. 1 nr. 2 

• Lov om specialundervisning 

• Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af 

genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, BEK nr 1088 af 06/10/2014  

• Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og 

regioner, VEJ nr 9759 af 08/10/2014 

• Forløbsprogrammer for børn og unge hhv. voksne med erhvervet hjerneskade 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse, rehabilitering samt træning og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere op til 65 år med erhvervet hjerneskade 

Det samlede rehabiliteringsforløb leveres af flere kommunale centre og andre 

aktører som hospitaler, praktiserende læger og specialiserede tilbud. 

Medarbejderne omfatter dermed kommunens myndighedsfunktioner (CSS og 

Jobcentret), og leverandører af træning, pleje, socialpædagogisk støtte mv. 

 

Tilbuddet følger forløbsprogrammet for børn og voksne med erhvervet 

hjerneskade. Indsatsen starter under borgernes indlæggelse på sygehus, således 

at der sikres en kontinuerlig overgang fra sygehus til træning mv. i kommunen. 

Indsatsen kan herefter foregå i kommunens træningscenter, i borgers eget hjem  

og/eller hos private leverandører som fx Center for Hjerneskade eller 

Kommunikationscentret. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på forløbsprogrammer fra Sundhedsstyrelsen og Region 

Hovedstaden. 

 

Der er udarbejdet en omfattende afrapportering af projektet.  

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret som et projekt 2011-2014 og fra 2015 i drift. Ca. 16 borgere 

var omfattet af hjerneskadekoordinatorens arbejde det seneste år. 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges 30-40 timer/måned på hjerneskadekoordinatorfunktionen. 

INDHOLD 

Formålet er at tilbyde et sammenhængende, tværfagligt og tværsektorielt 

rehabiliteringsforløb. 

 

Hjerneskadekoordinatoren koordinerer indsatser mellem mange fagpersoner; 

sundhedsfagligt- og socialfagligt personale samt fagpersoner med særlig 

neurofaglig viden. Disse er ansat i kommunen, i Region Hovedstaden eller hos 

private leverandører. Kommunen har en ansat en hjerneskadekoordinator, der er 

tovholder for koordinering af de enkelte borgerforløb. 
Yderligere information: 

 Anja U. Lindholst 

Tlf. 7249 8206; aulin@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Grib Livet på Mødestedet 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper 

 

Målgruppe 

Borgere tilknyttet socialpsykiatrien 

kommunen. Mødestedet blev udvalgt som nærmiljø under Center for Social og 

Sundhed. Her skal nye indsatser afprøves for at se, hvad der virker bedst, og på 

sigt skal de gode erfaringer spredes til andre tilbud (fx bosteder for psykisk syge 

og handicappede). 

 

EFFEKT 

Det vidensmæssige grundlag er viden blandt medarbejderne i socialpsykiatrien og 

om ulighed i sundhed fra Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet 

samt sundhedsprofilen. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden september 2015. Ca. 30 borgere benytter det. 

 

Borgere på anti-depressivt medicin 2013: 1.800 (ingen stigning fra 2010) 

Borgere med svær psykisk lidelse 2013: 800 (33 pct.s stigning fra 2010) 

 

OMKOSTNINGER 

Vanskeligt at opgøre. En konsulent bruger ca. 10 timer om ugen, og de forskellige 

medarbejdere i socialpsykiatrien bruger én time hver om ugen på møde plus timer 

på arrangementer samt motivationsarbejde med borgerne for at få dem til at 

deltage. Dertil kommer udgifter til forplejning ved arrangementer, løn til yogalærer, 

leje af fiskekutter, indkøb af motionscykler mv. Der er indtil videre bevilget et 

engangsbeløb på 100.000 kr. samt konsulenttimer betalt af kommunen i 2015-

2016. I tilbuddet er involveret en konsulent fra Social og Sundhed og fire 

pædagoger. Desuden privat yogalærer og diverse medarbejdere i 

socialpsykiatrien i Gribskov Kommune. 

Social- og Sundhedsudvalget har yderligere bevilget 100.000 kr. i 2016. 

INDHOLD 

Formålet er at øge den sundhedsfremmende aktivitet. 

 

Indsatsen omhandler sundhedsfremmende aktiviteter med fokus på mental 

sundhed og fysisk aktivitet for borgere, som er socialt udsatte og psykisk sårbare. 

Tilbuddet blev etableret som udløb af en workshop for alle borgere i Voksenstøtte 

(socialpsykiatrien) for at få deres mening om, hvad der skulle til for, at det blev 

nemmere og sjovere for dem at leve sundt. Aktiviteter: En månedlig fisketur, en 

skovtur hver anden måned, yoga en gang om ugen og fælles fitness en gang om 

ugen. 

 

Tilbuddet leveres af en konsulent i Social- og Sundhedsafdelingen sammen med 

medarbejdere i socialpsykiatrien og privat leverandør af fx yoga-undervisning. 

 

Tilbuddet blev etableret som en del af det tværgående forebyggelsesprogram Grib 

Livet. Dette blev sat i værk ud fra erfaring med, at hvis forebyggelsesområdet skal 

rykke, skal der arbejdes på tværs med inddragelse af alle centre i 

Yderligere information: 

Katrine Glejtrup 

Tlf. 7249 7424; kglej@gribskov.dk 
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Grib Livets julekalender for ansatte 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakker 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Medarbejdere i administrationen samt på skolerne 

Julekalenderen blev afsluttet med et spørgeskema med få nemme spørgsmål 

relateret til den viden, medarbejderne havde fået i løbet af måneden. Der blev 

trukket lod blandt besvarelserne, og vinderen vandt en julekurv med produkter fra 

Esrum Kloster. 

 

 

 

 

 

EFFEKT 

Der indkom 120 besvarelser af spørgeskemaet (måske flere, men loftet for antal 

besvarelser i Survey Monkey blev nået). I alle besvarelser blev der i 

kommentarfeltet tilkendegivet ønske om en gentagelse af julekalenderen samt om 

flere sundhedsbudskaber hele året rundt. Medarbejderne fandt tiltaget omsorgsfult 

og hyggeligt. 

 

Der måles ikke systematisk på effekt. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Julekalenderen nåede i 2015 ud til 1.000 medarbejdere. 

 

OMKOSTNINGER 

Cirka 20.000 kr. 

INDHOLD 

Formålet er at få medarbejderne til ved få nemme og sjove skridt at gøre deres 

arbejdsdag lidt sundere – og ikke mindst at give viden, som inspirerer til refleksion 

om deres praksis. 

 

I 2014 og 2015 afvikledes en julekalender for målgruppen i december måned (i 

2015 kom skolerne med). Alle hverdage i måneden frem til juleferien blev 

medarbejderne opfordret/”nudget” til at gøre deres arbejdsdag lidt sundere. På 

medarbejderportalen kunne medarbejderne læse dagens sundhedstip, som alle 

relaterede sig til temaerne fra forebyggelsespakkerne. 

 

Det var fx en opfordring til at skifte en kop kaffe ud med vand med citron, ledsaget 

af information om citrons gode egenskaber. Eller det var link til en mindfuldness-

øvelse eller udstrækningsøvelse for ryg og nakke. Også lidt mere humoristiske 

udfordringer som at gå op og ned af trapperne, mens man trækker vejret gennem 

et sugerør, var at finde (sådan føles det at trække vejret, når man har 

rygerlunger). Alle sundhedstip og udfordring blev ledsaget af korte begrundelser. 
Yderligere information: 

Tine Baatrup 

Tlf. 7249 7410; tbaat@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing X 
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Hjerterehabilitering 

Aleris Træning (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 

• Forløbsprogram for mennesker med hjerte-karsygdom 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, 

overvægt og tobak 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere med hjerte-karsygdom 

EFFEKT 

Tilbuddet er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Region 

Hovedstadens forløbsprogram for hjerte-karsygdom, som viser, at de væsentligste 

virkninger af hjerterehabilitering ved iskæmisk hjertesygdom er færre 

genindlæggelser og øget overlevelse. For personer med kronisk hjertesvigt kan 

effekten være forbedret fysisk arbejdskapacitet og bedre livskvalitet. 

Sundhedsøkonomiske analyser viser, at investeringen i etablering af 

hjerterehabilitering genvindes på længere sigt gennem besparelser på færre 

akutte genindlæggelser. 

 

Effekten af tilbuddet dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2014. Ca. 5 borgere deltog i 2015. 

 

Der er ca. 1.800 borgere med diabetes i kommunen (ca. seks pct.s stigning 

sammenlignet med 2010). 

 

OMKOSTNINGER 

Ukendt. 

INDHOLD 

Formålet er at fremme borgernes mestring af sygdommen og mindske dens 

progression og følgesygdomme.  

 

Der tilbydes et tværfagligt trænings- og undervisningsforløb (sygeplejersker, 

fysioterapeuter, læger og diætister) på hold, forudsætter dansk tale og indeholder: 

• Træning  

• Gruppeforløb med henblik på øget mestring og trivsel 

• Rygestopvejledning og rygestopkursus 

• Sygdomsspecifik rådgivning 

• Diætist og kostvejledning  

• Motionsvejledning 

Det kræver ikke lægehenvisning. 

Yderligere information: 

Birte Beldring 

Tlf. 7249 7423; blbel@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 



38 

Hverdagsrehabilitering 

Gribskov Seniorcenter, Helsinge (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Serviceloven § 79 

• Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service 

• Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til  kommunerne 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper 

 

Målgruppe 

Borgere over 60 år og førtidspensionister  

Gribskov Seniorcenter er hjemmehørende på to adresser, henholdsvis Gribskov 

Seniorcenter i Helsinge og Gilleleje Aktivitetshus i Gilleleje. 

 

Tilbuddene er ens begge steder og med hensyntagen til brugernes ønsker og 

behov. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddets indhold bygger på centerets egne erfaringer og andre lignende 

aktivitetstilbud for pensionister i andre kommuner. Derudover er der søgt 

inspiration fra aktivtaeldreliv.dk.  

 

Deltagerne udtrykker større livskvalitet, større empowerment og større mulighed 

for at varetage eget liv. Der er set stigende medlemstal, stort set ingen 

udmeldelser og meget lav udeblivelse fra diverse aktivitetsgrupper. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Gribskov Seniorcenter har eksisteret siden 1988. Ca. 750 borgere benyttede 

tilbuddet det seneste år 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges samlet 87 timer om måneden fordelt på leder og medarbejdere på 

tilbuddet. Udgifter til medarbejdertimer betales af kommunen, mens øvrige 

driftsomkostninger afholdes igennem brugerbetaling. 

INDHOLD 

Formålet er at støtte borgere over 60 år og førtidspensionister til en aktiv og 

indholdsrig tilværelse med bl.a. kreativitet, idræt og positivt samvær.  

 

Borgernes mentale og fysiske sundhed understøttes og fremmes igennem 

aktiviteter på centeret. Der afholdes fx fest med spisning, musik og dans, 

undervisning i fremmedsprog, hobby-hold, træværksted, togbane-hold, sy-hold, it-

støtte og undervisning. For yderlige at styrke de sociale netværk hos brugerne og 

på tværs af aldersgrupperne afholdes der ‘det varme hjørne’, hvor brugere kan 

mødes i løbet af ugen og arrangere weekendaktiviteter. Tilbuddet er særlig brugt 

af borgere, der ellers er alene i weekenden.  

 

Dannelsen og opretholdelsen af sociale netværk kobles ofte sammen med fysisk 

aktivitet for at styrke motivationen til at bevæge sig. Centeret afholder picnics, 

hvor brugerne har mulighed for at cykle eller gå til destinationen samt gymnastik, 

danse, cykle og gang. 

Yderligere information: 

Lis Laursen  

Tlf. 7249 9175; llaur@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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KOL-rehabilitering 

Aleris Træning (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 

• Forløbsprogram for mennesker med KOL 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, 

overvægt og tobak 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere med nedsat lungefunktion 

EFFEKT 

Tilbuddet er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Region 

Hovedstadens forløbsprogram for KOL. Tilbuddet bygger desuden på erfaringer 

fra Hillerød Hospitals tidligere tilbud om træning til KOL-patienter. 

 

Borgerne oplever ofte fysisk bedring og øget viden om egen sygdom. Nogle får 

netværk med andre KOL-patienter. Effekten hos den enkelte opgøres ved hjælp af 

test før og efter forløbet. 

 

Der var ved opstarten en kommunal forventning om at kunne spare indlæggelser. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

35 borgere i 2015. 

 

Der er ca. 1.200 borgere med diabetes i kommunen (ca. 20 pct.s stigning 

sammenlignet med 2010). 

 

OMKOSTNINGER 

8 medarbejdertimer ugentligt til visitation og et ukendt antal timer til at udføre 

tilbuddet. 

INDHOLD 

Formålet er at fremme borgernes mestring af sygdommen og mindske dens 

progression og følgesygdomme.  

 

Der tilbydes et tværfagligt trænings- og undervisningsforløb (sygeplejersker, 

fysioterapeuter, læger og diætister) på hold, forudsætter dansk tale og indeholder: 

• Træning  

• Gruppeforløb mhp. øget mestring og trivsel 

• Rygestopvejledning og rygestopkursus 

• Sygdomsspecifik rådgivning 

• Diætist og kostvejledning  

• Motionsvejledning 

 

Der kræves henvisning fra egen læge eller sygehus. 

 Yderligere information: 

Hanne Andreasen 

Tlf. 7249 8044; hsand@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Midlertidige rehabiliteringspladser 

Toftebo – Aleris Omsorg (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven §§ 138, 139 og 140 

• Serviceloven §§ 84, 85 og 86 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse, rehabilitering, træning og rehabilitering samt 

behandling 

 

Målgruppe 

Borgere med betydeligt nedsat funktionstab og behov for et døgntilbud 

EFFEKT 

Forventer et reduceret antal unødige indlæggelser, genindlæggelser og ventedage 

samt mindre belastning af pårørende. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Samlet belægningsprocent mellem 91,4 pct. og 99,1 pct. 

 

OMKOSTNINGER 

Beregnes ikke. 

INDHOLD 

Formålet med tilbuddet er at dække et tidsbegrænset behov for observation, 

genoptræning og behandling, som ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres i 

borgerens hjem, og således, at borgeren efter indsatsen igen bliver i stand til at 

klare udfordringerne i hverdagen i eget hjem. 

 

Toftebo har i alt 33 døgnpladser, heraf 31 som midlertidige også til genoptræning 

og aflastning af pårørende. Det muliggøres af en højere sygeplejerskenormering 

på Toftebo end i hjemmeplejens andre centre. 

Yderligere information: 

Lone Teglbjærg 

Tlf. 7249 7427; loteg@gribskov.dk 
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Opfølgende hjemmebesøg 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Bekendtgørelse nr. 1601 af 21. december 2007 og vejledning nr. 102 af 11. 

december 2006 om hjemmesygepleje 

• Serviceloven 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse, rehabilitering samt træning og genoptræning 

 

Målgruppe 

Alle borgere med kontakt til hjemmesygeplejen, der udskrives fra sygehus 

EFFEKT 

Undersøgelser tyder på, at ordningen kan forventes at give samfundsøkonomiske 

besparelser givet, at de organisatoriske forudsætninger (hjemmesygepleje og 

praktiserende læge) er til stede. Den nye ordning med besøg til alle udskrevne 

borgere forventes at nedbringe antallet af unødige genindlæggelser. 

 

Effekten dokumenteres ikke.. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

- 

 

OMKOSTNINGER 

Beregnes ikke. 

INDHOLD 

Formålet er at opnå en god og sammenhængende overgang fra 

sygehusindlæggelse til eget hjem. 

 

Ved opfølgende hjemmebesøg skal hjemmesygepleje og praktiserende læge 

vurdere og sikre opfølgning på patientens behov for støtte i hverdagen, hospitalets 

vejledning vedr. udskrivning og patientens medicinforbrug. I Gribskov Kommune 

kommer visiterende hjemmesygeplejerske til borgerne, mens praktiserende læger 

ikke rutinemæssigt deltager i et hjemmebesøg. Borgerne udvælges via fremskudt 

visitation eller af visitator i samarbejde med hospitalet. 

 

Fremover vil hjemmesygeplejen besøge alle udskrevne borgere, der er i kontakt 

med hjemme/syge)plejen. 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing X 

X 
Yderligere information: 

Lone Teglbjærg 

Tlf. 7249 7427; loteg@gribskov.dk 
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Rehabiliterende indsatser 

Attendo – Plejecenter Udsigten (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119, stk. 2 

• Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service  

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper, patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Ældre mennesker, ofte med demens, inklusiv ældre udeboende i lokalområdet 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på generel viden om, at aktiviteter kan øge livskvaliteten. Fysisk 

aktivitet kan vedligeholde funktionsevnen samt give en bedre appetit og søvn. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret i tre år. Til gymnastik deltager 10-16 personer, til 

sang/andagt/banko 10-20 personer og sang med børnehave 6-8 personer. 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges ca. 20 medarbejdertimer om måneden. 

INDHOLD 

Formålet er at give gode oplevelser, øge livskvalitet og fysisk aktivitet som led i en 

aktiverende og rehabiliterende tilgang til borgerne.  

 

Tilbuddet drives af demensgymnastik-instruktør, fysioterapeut, leder af dagcentret 

og pårørende. 

 

Plejecenter Udsigten har 28 boliger, primært borgere med demens, og dertil et 

tilknyttet dagcenter med op til 15 udefrakommende brugere dagligt. Centret har 

også en cafe. Der tilbydes gymnastik to gange ugentligt, den ene gang 

demensspecifik gymnastik med pårørende, sang, banko og andagt med præsten 

fra den lokale kirke samt sang/spil formiddag sammen med en børnehave. 

 

Attendo leverer tilbuddet i samarbejde med Center- og Pårørenderåd. 

Yderligere information: 

 Pia Poulsen 

Tlf. 5219 5126; pia.poulsen@attendo.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Rådgivning om inkontinens 

Kontinensklinikken (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse, rehabilitering og behandling 

 

Målgruppe 

Voksne kvinder og mænd med inkontinens 

EFFEKT 

Det vidensmæssige grundlag for tilbuddet bygger på Minimal Care og 

Kontinensforeningens anbefalinger. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Kontinensklinikken har fungeret i fem år. Ca. 30 borgere har benyttet tilbuddet det 

seneste år. 

 

OMKOSTNINGER 

Fire medarbejdertimer om ugen. Dertil kommer udgifter til brochurer, pjecer og 

medlemskab af Kontinensforeningen. 

INDHOLD 

Formålet er at rådgive borgere mhp. at forebygge og behandle inkontinens og 

følger heraf. Tilbuddet skal samtidig lette deres adgang til bækkenbundstræning. 

 

Tilbuddet omfatter telefonisk rådgivning og vejledning ved en fagperson. 

Rådgivningen er en struktureret samtale om fysiske og psykiske følger samt  

vejledning om kost og væske. Der opfordres til at søge egen læge, hvis årsagen til 

inkontinensen er ukendt, og der kan henvises til bækkenbundstræning. 

Yderligere information: 

Lene Dyring  

Tlf. 7249 7446; ledyr@gribskov.dk 
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Selvtræning for pensionister 

Plejecentrene (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og overvægt 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper, rehabilitering samt træning og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Folkepensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere 

EFFEKT 

Der måles ikke på effekten af selvtræningen. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret i sin nuværende form siden 2010. 494 tilmeldte i 2014 og 

592 i 2015. 

 

OMKOSTNINGER 

To timer ugentligt, én time til introduktion og én time til administration. 

Egenbetalingen udgør 250 kr. pr. år. 

INDHOLD 

Formålet med ordningen er at understøtte en aktiv livsførelse og forebygge 

funktionstab. 

 

Efter den obligatoriske instruktionstime (v/fysioterapeut) foregår træningen 

individuelt på egen hånd. Tilbuddet giver borgeren mulighed for at vedligeholde sit 

funktionsniveau på det samme center, når de eventuelt har været igennem et 

genoptræningsforløb. Tilbuddet giver ligeledes borgerne mulighed for at træne af 

sociale årsager uagtet deres funktionsniveau. Tilbuddet kræver ikke henvisning. 

 

Centerets leverandør forestår introduktionen til træningen. På to centre er det en 

kommunal leverandør, og på to centre er det en privat leverandør. 

Den obligatoriske instruktionstime og selvtræningen foregår på plejecentrene 

Bakkebo, Trongården, Helsingegården og Skovsminde. Borgerne skal kunne 

transportere sig til nærmeste center.  

Yderligere information: 

Mette Petersen 

Tlf. 7249 6012; metpe@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Styrk Hverdagen 

Genoptræning Gribskov og hjemmeplejen – Aleris Omsorg (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Serviceloven § 83a  

• Håndbog i rehabiliteringsforløb på ældreområdet efter lov om social service 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse, rehabilitering samt træning og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere, der ansøger om hjemmehjælp, skal efter lovgivningen visiteres til et 

rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at forløbet kan forbedre borgerens 

funktionsevne og evt. mindske behovet for hjælp 

Tilbuddet erstatter det, der tidligere hed hverdagsrehabilitering, efter der er 

kommet nye krav om mål og effekt. 

 

Det leveres i samarbejde mellem Genoptræning Gribskov og hjemmeplejen, som 

enten er Attendo eller BM Pleje. 

 

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger primært på erfaringer med hverdagsrehabilitering i landets 

kommuner, som blandt andet er beskrevet i evalueringer fra KORA, Århus 

Kommune og Odense Kommune. 

 

Effekten opgøres via værktøjerne DigiRehab og COPM. DigiRehab er et 

rehabiliteringsværktøj, der via en screening kan sammensætte et unikt 

træningsforløb for den enkelte borger. Programmet kører på en tablet/iPad, som 

stilles til rådighed for borgere og medarbejdere. COPM er er redskab til måling af 

borgerens opfattelse af ændringer i aktivitetsudførelse over tid. 

 

En opgørelse, der involverer 64 borgere viser, at 43 borgere (67 pct.) har 

forbedret deres fysik, og 34 borgere (53 pct.) har et mindre behov for hjælp, end 

da de startede i et forløb. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden april 2015. Ca. 300 borgere er blevet visiteret til 

forløbet fra april 2015 til juni 2016. Da alle borgere skal revisiteres i 2016 jf. 

servicelovens § 83a, formodes antallet at stige markant i 2016.  

 

OMKOSTNINGER 

Ukendt. 

INDHOLD 

Formålet er at støtte borgerne til at opnå større selvhjulpenhed og derved højere 

livskvalitet og færre kommunale ydelser. 

 

Forløbet involverer fysioterapeuter, ergoterapeuter, social- og 

sundhedsassistenter og -hjælpere samt sygeplejersker. Derudover arbejdes der 

på at involvere fagligpersoner inden for ernæring, demens og socialpædagogik. 

Der er tilknyttet ni faste terapeuter fra Genoptræning Gribskov. Derudover 

deltagere medarbejderne fra plejen ved de borgere, de har ansvaret for. 

 

Rehabiliteringen består i individuelt tilrettelagte forløb efter borgerens behov for 

træning i og støtte angående fysisk, psykisk og social funktionsevne. Det kan 

være med fysisk træning og vejledning i at planlægge hverdagen. Tilbuddet 

foregår hjemme hos borgeren selv.  
Yderligere information: 

 Christian Wittenkamp Hansen 

Tlf. 7249 7408; cwiha@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Sundhedssamtale  

Fabianhus (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119, stk. 2 

• Forebyggelsespakker om alkohol, fysisk aktivitet, mad og måltider, mental 

sundhed, overvægt og tobak 

• Forebyggelse på ældreområdet – håndbog til  kommunerne 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper 

 

Målgruppe 

Beboere – med socialpsykiatriske problemstillinger på – Fabianhus 

Fabianhus er et specialiseret socialpsykiatrisk botilbud med døgndækning (efter 

lov om social service §107 og §108). 

 

EFFEKT 

Et liv med psykisk sygdom kan øge risikoen for udvikling af livstilssygdomme, og 

der kan være sundhedsmæssige gevinster ved et moderat vægttab, øget fysisk 

aktivitet, nedsættelse af alkoholindtagelse og rygestop. Forventningen er, at 

helbredsundersøgelsen og den tilrettelagte indsats i forlængelse heraf, kan virke 

sundhedsfremmende. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

De 18 beboere på Fabianhus tilbydes sundhedssamtaler. 

 

OMKOSTNINGER 

To sygeplejerske og to social- og sundhedsassistenter på Fabianhus bruger en 

meget beskeden andel af arbejdstiden på sundhedssamtaler. 
INDHOLD 

Formålet er at fremme sunde vaner ved at afdække behov for livsstilsændringer 

og tilbyde rådgivning. 

 

Beboerne tilbydes en sundhedssamtale om beboerens sundhed og vaner. Der 

tages udgangspunkt i KRAM-faktorerne. Ved samtalen er der mulighed for at få: 

• Målt puls, blodtryk, vægt, højde, BMI, hofte- og taljemål samt lungefunktion 

• Taget blodprøver (kolesteroltal, blodsukker og levertal) 

 

Afhængigt af resultaterne af helbredsundersøgelsen tilbydes: 

• Rygestopkursus 

• Misbrugssamtaler 

• Tilrettelagt motionsprogram 

• Vejledning og støtte til vægttab 
Yderligere information: 

 Pernille Mikkeline Brandt 

Tlf. 7249 7732; pmbra@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Støtte Kontakt 

Voksenstøtte (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Serviceloven §§ 85, 99 og 104 

• Forebyggelsespakke om mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Voksne socialt udsatte og psykisk sårbare borgere med problematikker i forhold til 

misbrug, senhjerneskadede mv. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Effekten opgøres via testværktøjer i systemet DigiRehab, Copm, journalaudit og 

motiverende samtaler. DigiRehab er et it-program til, ud fra forskellige fysiske test, 

vurderer borgerens funktionsniveau (fx at bevæge sig i sengen og gangfunktion) 

og behov for hjælp (fx til personlig hygiejne og mobilitet). 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Støtte Kontakt har fungeret i sin nuværende form siden kommunalreformen i 

2007. Pr. januar 2016 har Støtte Kontakt ca. 70 borgere under § 85, 12 borgere 

under § 99, og ca. 60 borgere benytter sig af Mødestedet (§ 104). Ca. 142 pr. 

januar 2016. 

 

OMKOSTNINGER 

680 medarbejdertimer ugentligt + 1.172.000 kr. årligt. Mødestedet er rammestyret, 

§ 99 er rammestyret, Søfryd og Ahornstien er takstfinansieret, og § 85 er takst- og 

aktivitetsbaseret. 

INDHOLD 

Formålet er at yde støtte til psykisk sårbare borgere med problematikker i forhold 

til psykiatri, misbrug, hjemløshed, senhjerneskadede mv.  

 

Støtte Kontakt er en enhed med to ikke-døgndækkede botilbud: Søfryd i Ramløse 

(7 beboere) og Ahornstien i Gilleleje (6 beboere). Tilbuddet foregår i hjemmet, 

Mødestedet i Helsinge, Søfryd i Ramløse og Ahornstien i Gilleleje.   

 

Støtte Kontakt arbejder med motivation, og alle medarbejdere har uddannelse i MI 

(Motivated Inverview). Relationen er udgangspunkt for indsatsen. Alle 

medarbejdere er endvidere uddannet i NADA og benytter det som redskab i 

forhold til uro, angst og misbrug. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med 

planlægning af implementering af FIT (Feedback Informed Treatment) i 2016. 

 

Støtte Kontakt har tilknyttet pædagoger, social- og sundhedsassistenter, 

sygeplejerske og enkelte omsorgshjælpere. Desuden har Støtte Kontakt aftaler 

med Jobcentret i forhold til mentorordninger. 

Yderligere information: 

Lars Munk 

Tlf. 7249 7746; lmunk@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Støtte til borgere med demens 

Psykologisk Demensfaglig Konsulent (CSS) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Serviceloven 

• Forebyggelsespakke om mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Tidlig opsporing og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere med demens – hjemmeboende og på plejecentre – og pårørende samt 

ledere og plejepersonale, der arbejder med demensomsorg 

• Understøtte en kontinuerlig demensfaglig udvikling i Gribskov Kommune 

 

Pårørendesamtaler forgår i borgernes hjem, mens støtte til borgerne og deres 

pårørende kan forgå i eget hjem og på kommunens plejecentre. 

Kompetenceudvikling af personalet foregår på kommunens plejecentre.  

 

Der er et samarbejde med Projekt Grib Dagen og Gribskov Kommunes 

frivilligkoordinator, og der er tæt kontakt til Nationalt Videnscenter for Demens. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Afsættet er den personcentrerede omsorg; en plejefilosofi og -metode udviklet af 

Tom Kitwood. Et norsk forskningsprojekt viser, at metoden bl.a. mindsker 

depression og uro hos borgere med demens. 

 

Kompetenceudviklingsforløbene bliver evalueret af alle kursister. Foreløbige 

resultater viser, at personalet får mere viden og større forståelse for demens-

sygdommen og -omsorgen samt redskaber til at håndtere adfærdsændringer hos 

borgerne. Fast vagt og antipsykotisk/beroligende medicin kan nedbringes. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Alle plejecentre benytter tilbuddet og derudover ca. 79 pårørende. Fra august 

2015-april 2016 deltog i alt 170 pårørende i foredrag, 185 medarbejdere har 

modtaget undervisning, 78 medarbejdere har modtaget rådgivning, og 

konsulenten har været involveret i ca. 200 sager om borgere med demens. 

 

OMKOSTNINGER 

Der er bevilling maj 2015–maj 2016, der dækker løn til Psykologisk Demensfaglig 

konsulent på 37 timer. Pengene kommer fra ældrepuljemidler. 

INDHOLD 

Formålet er at støtte borgere med demens, pårørende og personale i 

demensomsorgen til den bedst mulige pleje. 

 

Der ventes en betydelig stigning i antallet af ældre med demens i de kommende 

årtier. Demens påvirker både den med sygdommen og hele familien; det bliver 

vanskeligt at klare dagligdagens gøremål og besværligt at komme udenfor 

hjemmet for både borgeren med demens og for pårørende. De kan få brug for 

ekstra støtte og vejledning til at takle udfordringerne. 

 

Omsorgspersonalets udfordringer består i at forstå og håndtere den 

demensramtes symptomer, reaktioner og adfærd. 

 

Den Psykologisk Demensfaglig Konsulent tilbyder blandt andet: 

• Vejledning, støtte og undervisning af borgere med demens og pårørende 

• Rådgivning, undervisning og supervision af personale på plejecentre og i 

hjemmeplejen 

Yderligere information: 

Dorte Charlotte Balslev  

Tlf. 7249 7432; dcwba@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Sundhedssporet 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Brugere i alle aldre, der ønsker at være aktive i naturen 

EFFEKT 

Projektet er udviklet af Skov- og Naturstyrelsen, Nordsjælland med udgangspunkt 

i det svensk udviklede Hälsospåret ved Dr. Peter Foxdal, associeret forsker ved 

Uppsala Universitet. For mere information spørg Naturstyrelsen.  

 

Ingen opgørelse af effekt. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2009. Antal brugere er ikke opgjort. 

 

OMKOSTNINGER 

Naturstyrelsen driver sporene, som ligger på deres arealer. Gribskov Kommune 

bidrager med 3 x 2.500 kr. i tilskud til årlig drift af sporene. Som udgangspunkt vil 

tilbuddet fortsætte, så længe der ikke træffes beslutninger om andet. Tilbuddet er 

finansieret af CSS. 

INDHOLD 

Formålet er at fremme en sund livsstil gennem fysisk aktivitet i naturen samt at 

bidrage til mere lige muligheder for fysisk aktivitet i naturen.  

 

Naturstyrelsen har sammen med Gribskov Kommune, Hjerteforeningen og 

Danske Handicaporganisationer anlagt tre sundhedsspor; i Valby Hegn, Tisville 

Hegn og Aggebo Græsted Hegn.  

 

Et sundhedsspor er en afmærket naturrute på 1-2½ km, som man kan gå eller 

løbe på tid. Ved ruterne er der sat tavler op, som viser BMI og kondital, så man 

kan aflæse, hvor god kondition man har.  

 

Desuden er sporet i Valby Hegn koblet til projekt Hjertesti, der er lavet i 

samarbejde med Hjerteforeningen. Der kan indlægges fysiske øvelser på sporet  

som ekstra træning. Desuden benyttes sporene af kommunens skoler. 
Yderligere information: 

Lykke Dressel 

Tlf. 7249 6716; lbdre@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Tidlig opsporing ift. svage ældre 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 

• Serviceloven 

• Forebyggelsespakker om mad og måltider samt om overvægt 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper og patientrettet forebyggelse 

 

Målgruppe 

Borgere der modtager hjemme(syge)pleje 

EFFEKT 

Reduktion af indlæggelser og genindlæggelser. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

- 

 

OMKOSTNINGER 

En ernæringskonsulent i relation til Ældrepuljen. 

INDHOLD 

Formålet er tidligt at opdage sygdomstegn, så relevante tiltag kan iværksættes og 

forværring derned kan forebygges. 

 

Triage-metoden anvendes: 

• Triage – opspore tegn på ændringer i helbredstilstanden 

• Rejse-sætte-sig-test (én gang hver måned) 

• Ernæringsscreening (én gang hver måned) 

 

Triage-metoden er lagt ned over kompetencekrav og aktiviteter i hjemmeplejen, 

midlertidigt center og på plejecentre. 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing X 

Yderligere information: 

Lone Teglbjærg 

Tlf. 7249 7427; loteg@gribskov.dk 
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Tværgående alkoholkampagne 

Center for Social og Sundhed 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 stk. 2 

• Forebyggelsespakke om alkohol 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Varierer fra år til år afhængigt af det valgte tema 

involveret. Både som enkeltperson og gruppe. Der blev udviklet 

undervisningsmateriale til lærer, og elever lavede kampagnebidrag som del af 

undervisningen.  

 

Der er involveret forebyggelsespersonale og andre ad hoc alt efter fokus, fx SSP, 

kommunikationsmedarbejdere og grafikere i tilbuddet. 

 

 

 

 

 

EFFEKT 

Vidensgrundlaget er Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol, hvori 

anbefales tværkommunale samarbejder og lokal støtte til nationale kampagner. 

 

Den forventede effekt er bl.a., at færre mennesker udvikler misbrug, en sundere 

alkoholkultur og færre alkoholrelaterede ulykker. 

 

Der måles ikke på effekt på alkoholforbrug men på kampagnen. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har eksisteret siden 2012, hvor målgruppen har varieret fra kampagne til 

kampagne – fra år til år. Der er ikke taget stilling til 2016 og frem. 

 

OMKOSTNINGER 

Timeforbruget er ukendt. Der er udgifter til lokaleleje, forplejning mv.. Pengene 

kommer fra investeringspuljen under CSS, ca. 10.000 kr. årligt pr. kommune. 

INDHOLD 

Formålet er at nedbringe alkoholindtaget samt udvikle og afprøve en 

tværkommunal samarbejdsmodel om borgerrettet forebyggelse.  

 

Samarbejdsmodellen kan efterfølgende videreføres med større volumen, synergi 

og effekt til følge. Ved at samle kræfterne på tværs kan indsatsen få saft og kraft. 

 

Tværkommunal alkoholkampagne afvikles én gang årligt i relation til 

Sundhedsstyrelsens uge 40 kampagne. Der er fem kommuner med i samarbejdet, 

og de øvrige kommuner er Allerød, Helsingør, Hørsholm og Fredensborg. Der er 

nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra alle disse kommuner.  

 

Gruppen omfatter medarbejdere der arbejder med sundhedsfremme og 

forebyggelse eller som konsulenter. 

 

I 2015 var det en Instagram-konkurrence for gymnasieelever i samarbejde med 

gymnasier i de fem kommuner. Formålet var at stille skarpt på nogle af 

mekanismerne med betydning for, hvordan mennesker agerer, når der er alkohol 

Yderligere information: 

Tine Baatrup  

Tlf. 7249 7410; tbaat@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing X 
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Grundlag og tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse 

Center for Børn og Unge 

GRUNDLAG OG TILGANG 

Center for børn og unge arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse i alle 

indsatser. De fleste opgaver relaterer sig til den almindelige drift i forhold til 

sundhedsloven, dagtilbudsloven, folkeskoleloven, vejledningsloven og lov om 

social service. Derudover har centret nogle fokusområder, der relaterer sig til 

politisk mål og strategier. 

  

Centrets målgrupper er: 

• Gravide og forældre 

• Børn og unge 0-18 år (uddannelsesvejledning til 24 år) 

  

Centeret løser opgaver på hele kontinuummet fra borgerrettet sundhedsfremme 

og forebyggelse til behandling. De fleste af centrets opgaver har dog fokus på 

forebyggelse og tidlig indsats. 

 

Centrale målsætninger og dagsordner for arbejdet er: 

Lovgivning; 

• Sundhedsloven 

• Dagtilbudsloven 

• Folkeskoleloven 

• Lov og Social Service 

• Vejledningsloven 

• Folkeoplysningsloven 

  

Dagsordener, politikker og strategier; 

• Læringsreform: bevægelse, åben skole og længere varieret skoledag 

• Børne- og ungepolitik 

• Strategi for inklusion 

• Tidlig, forebyggende indsats 

• Faglig strategi for socialfaglige indsatser 

• Mad og måltidspolitik 

• Solpolitik 

 

CBU har fem politisk vedtagne mål: 

• Mål nr. 1, faglige resultater: Alle børn og unge løftes fagligt, så det enkelte barn 

og den enkelte unge udnytter sit potentiale uanset social baggrund. 

• Mål nr. 2, sociale kompetencer: Alle børn og unge har sociale og relationelle 

kompetencer til at indgå i inkluderende fællesskaber. 

• Mål nr. 3, trivsel: Børn og unges trivsel i kommunale tilbud styrkes. 

• Mål nr. 4, fremmøde: Alle børn og unge har højt og stabilt fremøde i skolen. 

• Mål nr. 5, ungdomsuddannelse: Flere unge gennemfører 

 

CBU arbejder for at nå målene med indsatser på alle områder fx gennem: 

• Sundhedsplejens hjemmebesøg til forældre til nyfødte (alment og særlige 

behov) 

• Undersøgelser og indsatser for tandsundhed (alment og særlige behov) 

• Vejledning og rådgivning mht. sundhed og trivsel i dagpleje og skole 

• Arbejde med læreplanstemaer i dagtilbud (fx 'krop og bevægelse') 

• Undervisning, herunder bl.a. om sex og sundhed 

• Bevægelse i skolen 

• Fritidstilbud med fokus på børn og unges trivsel og sundhed bl.a. gennem 

bevægelse 

• Samarbejde mellem skole, politi og socialforvaltning mhp. at forebygge 

kriminalitet og misbrug 

• Socialfaglige indsatser og behandling rettet mod børn og unge med særlige 

behov i forhold til trivsel og sundhed, herunder misbrug 

• Uddannelsesvejledning (herunder fokus på trivsel) 

  

Blandt andre særlige fokusområder indenfor sundhedsfremme og forebyggelse 

har været og kan udbygges: 

• DGI-certificering 

• Gang i Gribskov 

• Sammenlægning af tandplejen og sundhedsplejen til et samlet 

børnesundhedsområde 

• Forældreuddannelse 
Yderligere information  

Lea Tempels 

Tlf. 7249 6782; ltemp@gribskov.dk 
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Bånd der knyttes 

Sundhedsplejen (CBU) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Anbefalinger for svangreomsorgen 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper 

 

Målgruppe 

Gravide med særlige behov fx særligt sårbare, med depression, vanskeligheder 

med at knytte sociale bånd o lign. 

EFFEKT 

Bånd der knyttes er teoriforankring med udgangspunkt i tilknytningsteorier af 

blandt andre Margareta Brodén. 

 

Modellen vurderes at virke efter hensigten, således at børnene er i bedre trivsel, 

og flere børn vurderes til at have en sund tilknytning til forældrene, hvilket er af 

afgørende betydning for barnets udvikling. Derved reduceres behov for 

specialiserede indsatser efter serviceloven. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2011. Ca. 30 borgere er omfattet af 

samarbejdsmodellen årligt. 

 

OMKOSTNINGER 

Der er ikke afsat penge til samarbejdsmodellen. 
INDHOLD 

Formålet med puljen er at understøtte arbejdet med at forebygge skader på 

spædbørn og sikre sund trivsel og tilknytning. 

 

Bånd der knyttes er en særlig samarbejdsmodel, der anvendes ved gravide med 

særlige behov. Der ydes en særlige indsats til familien hos jordemoderen og i 

sundhedsplejen i samarbejde med psykolog og rådgiver i Center for Børn og 

Unge. 

 

Målet er, at alle nyfødte børn får sund tilknytning og trivsel, og samarbejdet starter 

allerede i graviditeten. 10 pct. af alle gravide har behov for dette tilbud.  

 

Tilbuddet leveres i borgers hjem og på Nordsjællands Hospital. 

Yderligere information: 

Hanne Toke 

Tlf. 7249 7066; hstok@gribskov.dk 
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Familieiværksætterne 

Sundhedsplejen (CBU) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Anbefalinger for svangreomsorgen 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Alle kommende forældrepar, der venter deres første barn 

Gribskov Kommune og jordemødrene på Nordsjællands Hospital tilbyder et 

sammenhængende forløb om fødsels- og forældreforberedelse til alle, der venter 

deres første barn sammen. 

 

Kurset strækker sig over 16 mødegange fra 24. graviditetsuge til barnet er 15 

måneder gammelt. Undervisningen foregår i Uddannelsescentret på Ridebanevej i 

Helsinge. 

 

EFFEKT 

Familieiværksætterne bygger på en evidensbaseret svensk model tilpasset 

danske forhold i samarbejde mellem CFSA, Region Midtjylland og Holstebro 

Kommune. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden beslutningen i 2014. Det skønnes, at 80 pct. af 

førstegangsforældre anvender tilbuddet. 

 

OMKOSTNINGER 

Der er bevilliget i alt 250.000 kr. til løn og drift i 2015 og 2016. 

INDHOLD 

Formålet er at forberede kommende forældre ved at hjælpe og støtte op om 

netværksdannelse på tværs af sociale og uddannelsesmæssige baggrunde.  

 

Familieiværksætterne er et samarbejdsprojekt, der involverer kommunale, 

regionale, private og frivillige ressourcepersoner, der bidrager med faglig viden. 

Sundhedsplejersken vil være den gennemgående person og leder af grupperne. 

 

Forløbet indeholder information, vejledning og sparring om de udfordringer, der 

venter som ny familie. 

 

Familieiværksætterne bygger på den idé, at alle nye forældre uanset økonomisk, 

social og kulturel baggrund har brug for viden, værktøjer og vejledning i at være 

forældre. Det bygger på et ressourcesyn, som ikke opdeler familier i "svage" og 

"stærke" familier, men opfatter forebyggelse som et behov, der kan vise sig hos 

alle familier uanset økonomisk, social og kulturel baggrund i et aktivt 

medborgerskab. Yderligere information: 

Hanne Toke 

Tlf. 7249 7066; hstok@gribskov.dk 
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FirstMove 

Center for Børn og Unge 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Serviceloven § 52 stk.3.nr.3. og § 11 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse, rehabilitering og behandling 

 

Målgruppe 

Målgruppen er unge i alderen 14-25 år, som har et forbrug af rusmidler 

Det er oprettet primært til unge under 18 år med et bekymrende forbrug af 

rusmidler, som påvirker deres adfærd og mulighed for at udvikle sig, være aktive i 

deres liv, indgå i sociale relationer, deltage i uddannelse og/eller beskæftigelse. 

Unge over 18 år kan visiteres til FirstMove, hvis det findes relevant ved en konkret 

vurdering. Målgruppen er desuden alle unge, som falder ind under den offentlige 

behandlingsgaranti, idet deres rusmiddelbrug medfører fysiske, psykiske og 

sociale skader.  

 

Målgruppen er karakteriseret ved ofte at have komplekse vanskeligheder 

herunder alvorlige psykiske og sociale vanskeligheder. Derfor inddrages 

rusmiddelbrugernes relevante netværk og øvrige systemkontakter. 

  

Målgruppen er ikke unge med et behandlingskrævende forbrug af rusmidler, som 

vurderes massivt selvskadende eller akut livstruede. Målgruppen omfatter 

ligeledes ikke unge med udprægede kognitiv funktionsnedsættelse eller 

udviklingshæmning, som forhindrer dem i at profitere af tilbuddets grundlæggende 

kognitivt rettede terapeutiske tilgang. 

 

I FirstMove arbejdes med den unge som et helt menneske og med omsorg i 

forhold til det samlede problemkompleks. Der arbejdes metodisk med omsorg 

som fysisk omsorg, relationel omsorg og rummelig omsorg. Det er sammen med 

FirstMoves øvrige fokuspunkter i arbejdet med den unge med til at understøtte 

den unges sundhed og muligheder for udvikling og trivsel. 

 

Tilbuddet kan anvendes af CBU samt bestilles af Jobcenteret eller CSS. 

 

EFFEKT 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Aktuelt er der 10 unge i forløb. 

 

OMKOSTNINGER 

Der er to medarbejdere tilknyttet. 

INDHOLD 

Formålet er at lære de unge at anvende andre strategier end rusmidler i forhold til 

deres problemer.  

 

Det ambulante tilbud omfatter: 

• Løbende, systematiske og miljøbaserede individuelle samtaler med den unge 

• Samtaler og edukative aktiviteter med familie/netværk 

• Koordinerende samarbejde og edukative aktiviteter med andre aktører i den 

unges og familiens liv – herunder skole eller anden beskæftigelse, psykiatri, 

støtte-kontaktpersoner mv. 

• Akut hjælp ved kriser i den unges og familiens liv (overvejende rådgivning og 

videre formidling) 

  

FirstMoves tilbud har tre intensiteter: 

• Ad hoc-samtaler (enkeltstående rådgivningssamtaler – ikke behandling) 

• Ambulant behandling 

• Dagbehandling 

  

Behandlingsforløbet vil typisk strække sig over ½-1½ år med varierende intensitet. 

Yderligere information: 

Christina Breinholt Schou 

Tlf. 7249 7219; cbsch@gribskov.dk 
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Forebyggende og Konsultativ Indsats 

Team Rådgivning, Support og Undersøgelse og team Undersøgelse og Social Indsats 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden 

specialpædagogiske bistand § 1 stk. 1 

• Serviceloven § 11 stk. 1 og 2, § 3 stk. 1  

• Sundhedsloven §§ 1 og 3 

• Forebyggelsespakke om mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Social- og Sundhedsudvalget 

• Center for Social og Sundhed 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper 

 

Målgruppe 

Fagpersoner i dagtilbud og skoler samt forældre med børn i risiko 

EFFEKT 

FKI-modellen er udviklet i samarbejde mellem undervisningsministeriet og 

kommuner pba. forskning og erfaringer med tidligt forebyggende indsatser for 

børn og unge. FKI forventes at kunne højne kvaliteten. 

 

Der måles ikke på effekten af tilbuddet. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har eksisteret siden januar 2015. Det benyttes ugentligt af et ukendt 

antal fagpersoner og 2-5 forældre/børn. 

 

OMKOSTNINGER 

Ca. 480 medarbejdertimer om måneden fordelt på 25 medarbejdere. 

INDHOLD 

Formålet er at styrke unges trivsel og læring.  

 

Medarbejdere i dagtilbud og skoler skal ikke stå alene med en bekymring eller en 

udfordring vedrørende et barn eller en gruppe af børn, og derfor tilbydes 

forebyggende vejledning og sparring af tværgående ressourcepersoner vha.:  

• Et mødeforum på de fem skoler hver 14. dag for lærere og pædagoger om 

konkrete problemstillinger mhp. eventuelle forebyggende eller opfølgende 

indsatser 

• En rådgivningscafe, hvor borgere har mulighed for at modtage uforpligtigende 

sparing og vejledning 

Varetages af psykologer, rådgivere, tale-/hørepædagoger, ergo-/fysioterapeuter 

og sundhedsplejersker. 
Yderligere information: 

Lea Tempels 

Tlf. 7249 6782; ltemp@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 

X 
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Grib Livet på Boager 

Center for Børn og Unge 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet og mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Børn, familie og personale i Boager samt børnefamilier i nærområdet 

• En relativt stor andel af indskolingsbørn (11,6 pct. af drengene og 8,1 pct. af 

pigerne) har motoriske vanskeligheder 

• Høj forekomst af overvægt i indskolingsalderen. Overvægt i de første leveår 

mangedobler risikoen for overvægt ved skolestart 

• Hvert femte barn har uhensigtsmæssige mad- og måltidsvaner ved skolestart 

 

 

 

 

EFFEKT 

Det forventede udbytte af DGI-certificeringen er: 

• Børnene bevæger sig mere og trives bedre i dagtilbuddets inde og udemiljø 

• Forældre og bedsteforældre får både fagligt viden og praksisidéer til, hvorfor 

bevægelse er vigtig, og hvordan det nemt og sjovt kan praktiseres 

• Medarbejdere bevæger sig mere og har naturligt fokus på både børns og egen 

bevægelse 

 

Det forventede udbytte af renovering af legepladsen er: 

• Bedre og flere legemiljøer, som styrker trivsel og bevægelse i børnehavetiden 

• Områdets børn og familier oplever flere muligheder for at kunne bevæge sig i 

fritiden ved brug af institutionens legeplads i lukketiden 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

-  

 

OMKOSTNINGER 

Ukendt antal medarbejdertimer og 500.000 kr. til renovering af legepladsen samt 

100.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget har bevilget yderligere 

100.000 kr. til aktiviteter i 2016. 

INDHOLD 

Formålet er at øge den sundhedsfremmende fysiske aktivitet og trivsel i 

dagtilbuddet og blandt andre borgere i nærområdet. 

 

Indsatsen omhandler sundhedsfremmende indsatser i Helsinge Børnehuse, 

afdeling Boager: 

• Alle medarbejdere er blevet DGI-certificeret 

• Forældre inviteres til at tage en pixi-udgave af certifikatet 

• Bedsteforældre inviteres ind ved legeeftermiddage 

• Der bruges 500.000 kr. af CBU's investeringsmidler til renovering af 

legepladsen, da legepladsen var nedslidt og manglede motoriske udfordringer. 

• Legepladsen åbnes for offentlige besøgende uden for institutionens åbningstid 

 

Tilbuddet blev etableret som en del af forebyggelsesprogrammet Grib Livet på 

tværs af kommunale centre.  

 

Sundhedsprofilen fra 2013 viser at: 

• Social ulighed i sundhed findes – også blandt små børn (”lighed i sundhed” er 

også et udtryk for inklusion/eksklusion) 

Yderligere information: 

Camilla Wildschiødtz Whitman 

Tlf. 7249 6946; cwwhi@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Haver til Maver 

Center for Børn og Unge 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Folkeskoleloven 

• Læringsreformen (skolereformen 2014) 

• Forebyggelsespakke om mad og måltider 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Kommunens skoler og børnehaver, særligt op til 5.-6. klasser samt diverse 

specialtilbud i det kommunale skolevæsen 

grænser ift. forskellige grønsager og anderledes madlavning. Igennem 

bevægelsesbaner og fysisk aktivitet i form af leg arbejdes der også med et øget 

aktivitetsniveau hos børnene.   

 

Tilbuddet foregår på Rabarbergaarden i samarbejde med Gribskov Kommune. 

 

Undervisningen i haverne er bygget op, så den tilgodeser målsætningerne i 

Folkeskoleloven og tilsvarende for daginstitutioner. 

 

 

 

 

EFFEKT 

En del studier fremhæver fysisk aktivitet, gode madvaner, viden om fødevarer og 

natur som fremmende for børns sundhed og læring. I regi af Haver til Maver blev i 

2015 publiceret forskning. 

 

Effekten af Haver til Maver opgøres i en årlig evaluering foretaget af involverede 

elever, lærere, pædagoger og ansatte, der udmunder i en evalueringsrapport. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2013. 600-650 børn deltog i 2014 og 2015 svarende 

til ca. 30 børnegrupper (skoleklasser eller børnehavegrupper). 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges ca. fire halvtidsstillinger fordelt på ovennævnte fagpersoner, derudover 

flere praktikanter fra forskellige relevante uddannelser. 

 

Gribskov Kommune har bevilget ca. 1 mio. kr./år 2013-2016, mens det reelle 

forbrug snarere har været 700.000 kr. Der arbejdes på, at tilbuddet kan fortsætte 

efter udløb af projektperioden. 

INDHOLD 

Formålet er at give børn basale kundskaber og færdigheder om natur, fødevarer, 

landbrug for børn som led i deres institutionsliv (børnehave og skole) samt frisk 

luft og fysisk aktivitet, praktisk og håndgribelig undervisning som led i skoledagen. 

 

Der er involveret en gartner, landmand, kok og naturvejleder, som alle er ansat 

ved Rabarbergaarden. Haver til Maver er et haveprojekt for kommunens skoler og 

børnehaver, der skal lære børnene om sammenhængen mellem jord og mad, 

madlavning, dyr, natur, opbygning og nedbrydning af stof, og meget andet på en 

helt jordnær og praktisk måde. Børnegrupperne får et jordstykke, som de hen over 

sæsonen (april-oktober) bliver vejledt til at klargøre, tilså, luge og høste. I 

tilknytning til havearbejdet er der en række andre vejledte aktiviteter; 

naturvejledning, madlavning på bålkomfurer og bondegårdsbesøg (dyr). 

 

Tilbuddet arbejder med økologisk vegetarmad. Der er fokus på sund ernæring og 

børns forståelse af, hvor mad kommer fra. Der arbejdes med at rykke børnenes 

Yderligere information: 

Michael Sonniks 

Tlf. 7249 6894; mbson@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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International mødregruppe 

Sundhedsplejen (CBU) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Serviceloven 

• Anbefalinger for svangreomsorgen 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper 

 

Målgruppe 

Alle mødre med børn under 2 år, der har anden oprindelsesbaggrund end dansk 

EFFEKT 

Forventningen er, at deltagerne styrker deres netværk. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har eksisteret i cirka fire år. Anvendelsen er ikke opgjort. 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges sundhedsplejersketimer og frivillig arbejdskraft. Der er ikke afsat 

specifikke midler til mødregruppen. 

INDHOLD 

Formålet er at understøtte mødrenes dannelse af netværk og introduktion til dansk 

kultur. 

 

Tilbuddet er til alle mødre af anden etnisk oprindelse end dansk, der har børn 

under to år. Det er i et samarbejde mellem sundhedsplejen og Frivilligcenter 

Helsinge. 

 

Indsatsen består i netværksdannelse for mødre på tværs af nationaliteter. Her er 

fokus på at fremme samvær, bevægelse, individuel vejledning fra 

sundhedsplejersken (i det omfang det er muligt ift. sprogbarrierer) og sparring 

brugerne imellem. 

Yderligere information: 

Hanne Toke 

Tlf. 7249 7066; hstok@gribskov.dk 
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Jump4Fun 

Center for Børn og Unge 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og overvægt 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper 

 

Målgruppe 

Overvægtige børn i alderen 6-16 år med et særligt behov for støtte til motion 

Jump4Fun-holdene kører hele året i Græsted Gymnastikforening og Vejby IF. Der 

udvides med nye hold løbende. 

 

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på erfaringer fra DGI og andre kommuner. 

 

Der foretages løbende evalueringer. De børn og unge, som normalt ville have 

svært ved at deltage i almene motionstilbud, kommer på Jump4fun-holdene. De 

fortsætter og falder ikke ud af tilbuddet. Flere fortsætter i almindelige tilbud efter et 

forløb i Jump4Fun. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Jump4Fun er i otte nordsjællandske kommuner på 12 hold med i alt 180-200 børn, 

hvoraf to hold er i Gribskov Kommune med et uopgjort antal deltagere. 

 

OMKOSTNINGER 

Jump4Fun startede som et pilotprojekt i september 2013 med puljemidler. I 2014 

begyndte kommunerne at betale til Jump4Fun, og det går fra at være et projekt til 

et fast tilbud. Fra september 2014 er projektet sat i drift i en 3-årig periode med 

bevillinger fra nordsjællandske kommuner. 

 

De to hold i Gribskov Kommune har et samlet budget på 80.000 kr. årligt. 

Tilbuddet har egenbetaling på 700 kr. pr. år. 

INDHOLD 

Formålet med tilbuddet er at gøre fysisk aktivitet og idræt til en glædelig del af 

hverdagen for deltagerne, der ikke ellers har kunnet følge med til almindelige 

sportsaktiviteter. 

 

Jump4Fun er et tilbud om motion for overvægtige børn og unge. Det skal levere 

sjov, billig og alsidig motion for overvægtige børn og unge med fokus på 

bevægelsesglæde, motorik, selvværd, sund kost, vægttab og forældreinddragelse.  

 

Barnet kan frit komme og prøve at være med til træningen på de forskellige hold 

men tilmelder sig i den forening, som man fast går i. 

 

Tilbuddet foregår i lokalsamfundet. Her er der dialog med blandt andet 

sundhedsplejerskerne og skoler om, i hvilke områder/byer, de ser et behov. 

 

Tilbuddet er et samarbejde mellem DGI Nordsjælland, overvægtsambulatoriet og 

Julemærkehjemmet Kildemose. Tilbuddet er støttet af kommuner, Sundheds- og 

Ældreministeriet samt Trygfonden.  

Yderligere information: 

Tina Devald 

Tlf. 2478 6745; tina.devald@dgi.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Ny Start 

Center for Børn og Unge 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Forebyggelsespakke om mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper 

 

Målgruppe 

Børnefamilier i sårbare situationer med sparsomt socialt netværk 

Foreningens ledelse består af teamleder i sundhedsplejen, konsulent fra 

administrationen, repræsentant for Børneudvalget, frivillige ledere, en sognepræst 

og en tidligere områdeleder på daginstitutionsområdet. 

 

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på erfaringer fra Home Starts arbejde, som i Danmark og 

udlandet dokumenterer, at støtten fra en ulønnet, frivillig familieven, som besøger 

familien et par timer hver uge i ca. ½ år, kan virke forebyggende. 

 

Det vurderes, at tilbuddet har en sådan forebyggende effekt. Vurderingen bygger 

på dialog med familierne, idet det har vist sig, at spørgeskemaer ikke giver 

tilstrækkeligt med besvarelser. Der arbejdes i stedet på en kombination af et 

interview og en kort, anonym web-baseret feedback. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Har fungeret siden 2014. Ca. 50 borgere er aktuelt omfattet af tilbuddet. 

Foreningen Ny Start Gribskov og de frivillige familievenner har kapacitet til årligt at 

hjælpe ca. 30 familier med et barn under 10 år. 

 

OMKOSTNINGER 

Driftsbudgettet er ca. 350.000 kr./år, inkl. ca. 250.000 kr. til løn til koordinator 20 

timer/uge. Resten er til forplejning, uddannelse, supervision, kontorhold’ 

kørselsgodtgørelse mv. Gribskov Kommune har afsat midler til løn t.o.m. 2019. 

Resten skal finansieres gennem puljer og private fonde. I 2015 blev en mindre del 

af driften betalt af § 18 midler og donationer fra private fonde. 

 

Foreningens frivillige arbejder ulønnet, og hjælpen er gratis for familierne. 

INDHOLD 

Formålet er at yde støtte mhp. at forebygge skilsmisse, krise og sammenbrud og 

derved udvikling af stress/depression og i stedet fremme trivsel i familierne. 

 

Tilbuddet leveres hos den enkelte familie af frivillige familievenner i regi af 

foreningen Ny Start som supplement til kommunale ydelser. Målet er at: 

• hjælpe tidligt i barnets liv og dermed sikre trivsel og udvikling for hele familien 

• forebygge at sundheds-, sociale og økonomiske udfordringer vokser 

• støtte forældre, der midlertidigt er udfordret på rollen fx ved egen, søskendes 

eller barns sygdom, handikappet barn, tvillinger eller psykiske problemer 

• hjælpe til at skabe venskaber og nye muligheder i lokalsamfundet for at opbygge 

netværk og nye kontakter 

 

Når arbejdsløshed, svær sygdom, skilsmisse eller andre alvorlige 

livsbegivenheder indtræffer, kan familiernes selvstændighed og uafhængighed 

risikere at smuldre. En krise eller et sammenbrud kan være potentielt forestående, 

og selv familier, som er vant til at klare sig selv økonomisk og socialt, har sjældent 

erfaring med at modtage hjælp.  

Yderligere information: 

Pernille Jellinggaard  

Tlf. 5354 4248; koordinator@ny-start-gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 

X 
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Shared Care 

Center for Børn og Unge 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og overvægt 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse for risikogrupper og behandling 

 

Målgruppe 

Svært overvægtige børn/unge i alderen 6-15 år med BMI >99 pct. for køn og alder 

internationale guidelines anbefaler derfor familiecentrerede behandlingsmodeller 

med kontinuitet og lang follow-up tid. 

 

Erfaringsmæssigt udviser ca. 10-15 pct. af børn og unge med svær overvægt 

alvorlige tegn på dårlig psykosocial trivsel.  

 

Shared Care er et satspuljeprojekt i perioden 2014-2017. Det foregår på 

afdelingen og hos sundhedsplejersken. Efter visitering fra en børnelæge aktiveres 

brugerne i et tre måneders opfølgningsforløb. Her vejledes familien i sund kost og 

motion, og der sammensættes en personlig kost- og motionsplan. Der opfordres til 

deltagelse i et eller flere af kommunens bevægelsestilbud.  

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på veldokumenterede metoder. Evalueringen har vist gode 

resultater i form af bl.a. signifikant reduceret BMI, som har været uafhængig af 

barnet/den unges alder og grad af overvægt ved behandlingsstart, co-morbiditet 

og socialklasse. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Der inkluderes 50 børn og unge pr. kommune i projektets løbetid – totalt 400 børn. 

Shared Care-projektet vurderer, at den potentielle målgruppe er meget større end 

de 50 pladser, som Gribskov Kommune aktuelt har.  

 

OMKOSTNINGER 

Mindre end fire timer pr. patient/år. Der er bevilget medfinansiering frem til 

udgangen af 2016 af Børneudvalget. 

INDHOLD 

Formålet er at støtte barnet/den unge til vægttab. 

 

Der tilbydes et effektivt, tværfagligt og tværsektorielt hospital-kommune tilbud til 

svært overvægtige børn og unge i optageområdet for Børne- og Ungeafdelingen, 

Nordsjællands Hospital. 

 

Det er et familiecentreret behandlingstilbud, der skal give et trygt og kontinuerligt 

forløb med den fornødne sundhedsfaglige, psykologiske og pædagogiske støtte. 

 

Overvægtsteamet på hospitalet består af to læger under supervision af en 

børnelæge og yderligere to erfarne børnesygeplejersker, diætist, psykolog og 

specialpædagog. I kommunerne er der tovholder, sundhedsplejersker, diætister 

og kostvejledere. 

 

Behandling af svær overvægt hos børn og unge er vanskelig. Studier har vist, at 

tillid og involvering af forældre er vigtige forudsætninger for at opnå succes, og 
Yderligere information: 

Hanne Toke 

Tlf. 7249 7066; hstok@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Tidligt besøg af sundhedsplejerske 

Sundhedsplejen (CBU) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Anbefalinger for svangreomsorgen 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Nybagte forældre 

EFFEKT 

På længere sigt forventes en mindsket risiko for livsstilsygdomme hos barnet.  

 

I pilotprojektet måles der på antal genindlæggelser, hospitalernes ambulante 

kontakt med børn 0-28 dage gamle samt ammelængde. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

80 pct. af nye forældre. Børneudvalget besluttede i 2013 at igangsætte et toårigt 

pilotprojekt med tidlige besøg hos alle nyfødte børn. Pilotprojektet løber i 2014 og 

2015. 

 

OMKOSTNINGER 

Ukendt. 

INDHOLD 

Formålet er at forebygge genindlæggelser, øge familiernes trivsel og opnå 

bedre/længere ammeforløb.  

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler et barselsbesøg på 4. eller 5. dagen efter fødsel, 

men i Gribskov er valgt en mere fleksibel periode på 3.-6. dagen efter fødslen 

således, at det tidlige besøg foregår på hverdage i hjemmet og forestås af 

sundhedsplejersker. 

 

Tidligt besøg er et kort besøg af sundhedsplejersken med fokus på etablering af 

amning eller anden sufficient ernæring, barnets trivsel, observation af barnet i 

forhold til gulsot, farver, vejrtrækning, medfødte lidelser og moderens fysiske 

tilstand efter fødslen samt vejledning af forældrene i observation og pleje af 

barnet. 

Yderligere information: 

Hanne Toke 

Tlf. 7249 7066; hstok@gribskov.dk 
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Traumebehandling 

Center for Børn og Unge 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Servicelovens § 11.3 og 52.3.3 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Behandling 

 

Målgruppe 

Traumatiserede familier med flygtningebaggrund og deres børn under 18 år 

Familiebehandlere i kommunen (CBU) kvalificeres i at kunne varetage 

traumebehandling (Model Hel Familie), og flygtninge i indskrevet i tilbuddet opnår 

en reducering af og/eller mestring af traumesymptomer, øgede 

forældrekompetencer og øget trivsel i familien. Behandlingsmetoden er både en 

psykoterapeutisk, kropslig og socialfaglig tilgang. 

 

Behandlingsforløbene dokumenteres kontinuerligt med fokus på progression og 

effektmåling (Feedback informed treatment). 

 

 

 

 

 

EFFEKT 

Resultatet af behandlingen skal føre til, at familierne bedrer trivslen psykisk og 

fysisk, forældrene skal opnå stabilitet med tilknytning til arbejdsmarkedet og/eller 

påbegynde og gennemføre en uddannelse. Børnene skal via behandlingen opnå 

bedre psykisk trivsel, stabil skolegang og fritidsinteresser. Desuden skal relationen 

mellem børn og forældre støttes og udvikles. 

  

Det er målet, at mindst 15 flygtningefamilier årligt (to voksne og fire børn x 15 = 90 

borgere) skal kunne indgå i familiehusets behandlingstilbud, når det oprustes til at 

varetage denne nye behandlingsmetode. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet ventes implementeret i starten af 2017 og løber til udgangen af 2018. 

 

OMKOSTNINGER 

Gribskov Kommune er som en af fire kommuner udvalgt af Udlændingeministeriet 

til et projekt for traumatiserede flygtninge, og modtager 1,5 mio. kr. hertil. Midlerne 

anvendes til projektdrift og implementering af projektets elementer. 

INDHOLD 

Formålet er at skabe opmærksomhed på signaler og symptomer på traumer hos 

flygtninge. 30-50 pct. af flygtninge i Danmark er traumatiserede, og derfor er det 

vigtigt at have en skærpet opmærksomhed på at finde disse familier. 

 

De fleste nyankommne flygtningefamilier i Gribskov Kommune kommer fra Syrien. 

Nogle familier har oplevelser med bombninger, tortur, fængsling og traumer 

grundet flugten. Tab af nære familiemedlemmer betyder, at sorg og savn er en 

væsentlig faktor i familiernes trivsel. 

  

Opvækst i en traumeramt familie er en risikofaktor i forhold til uddannelse, 

kriminalitet og misbrug. Nogle traumeramte familier kan have svært ved at indgå 

på arbejdsmarkedet og almindelig forælderkontakt med skole og daginstitution. 

 

Fagpersoner (daginstitution, skole, ungdomsskoler, tandplejen mv.) og 

myndighedsrådgivere modtager uddannelse i viden og metoder til at kunne 

opspore og identificere mulige traumer hos flygtninge. Der er dermed tale om et 

bredt samarbejde om flygtningefamilierne med Center for Borgerservice og 

Beskæftigelse, Center for Social og Sundhed og Center for Børn og Unge. 

Yderligere information: 

Rikke Winckler 

Tlf. 7249 6227; rikwi@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 

X 



Tilbud i regi af Center for Kultur, Fritid 
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Grundlag og tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse 

Center for Kultur, fritid og turisme 

GRUNDLAG OG TILGANG 

Center for Kultur, Fritid og Turisme skal særligt understøtte de tre områder i 

samarbejde med de øvrige centrer i forhold til Gribskov Kommunes strategi om at 

være attraktiv kommune for både borgere, familieliv, erhvervsliv og besøgende.  

 

Center for Kultur, Fritid og Turisme arbejder efter følgende mål: 

• Styrke og udvikle kulturinstitutionerne og andre kulturelle tilbud til borgere og 

besøgende 

• Understøtte og rådgive frivillige og foreninger, så det fortsat er attraktivt at være 

frivillig og aktiv i Gribskov 

• Styrke og udvikle idrætten i Gribskov, såvel den foreningsbårne som den 

selvorganiserede idræt 

• Udvikle og styrke turismeindsatsen med henblik på at tiltrække flere turister og 

øge turismeomsætningen 

 

Målene søges indfriet ved at arbejde med følgende indsatsområder. 

Kyst og turisme 

• Tiltrække flere turister 

• Styrke attraktionerne i kommunen 

• Udvikle kystturismen i samarbejde med Visit Nordsjælland 

 

By- og lokalsamfundsudvikling 

• Udvikle læringsfællesskaber for borgerne i bibliotekerne i samarbejde med 

frivillige og foreninger 

• Styrke muligheden for at være en del af et meningsfuldt fællesskab 

 

Dagtilbud/skole og kultur & fritid 

• Styrke børns identitetsskabelse og kreative kompetencer 

• Øge samarbejdet med foreninger og frivillige, så børn i Gribskov lærer så meget 

som muligt 

• Styrke børns mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag 

 

Idræt og sundhed 

• Styrke rammer for bevægelse og idræt 

• Understøtte at flere børn og unge er fysisk aktive 

• Styrke borgernes trivsel og mentale sundhed gennem projektet ”Grib Livet” 

 

Forbedre rammer for foreninger 

• Udvikle mere ensartede og retfærdige rammevilkår for de selvejende haller 

• Bedre udnyttelse af kommunale og selvejende foreningslokaler 

 

Eventudvikling med kvalitet 

• Styrke Gribskov Kommunes brand udadtil 

• Skabe unikke oplevelser med kant og kvalitet for borgere og turister 

• Styrke oplevelser og arrangementer udenfor højsæsonen 

 

Det ligger implicit i centerets opgaver at indtænke sundhedsfremme og 

forebyggelse. Der ligger yderligere et potentiale i at koble motion og kultur mere 

målrettet med et formål at få folk til at være mere fysiske. Når folk oplever kultur, 

hører historier og skal bevæge sig for at gøre dette, sker der en naturlig aktivitet.  

 

Det ligger lige for, og den eksisterende KulturMotionstur (folder fås i byen 

forskellige steder og i Pyramiden) mellem Gilleleje Havn og Nakkehoved Fyr kan 

udbygges andre steder. 

Yderligere information  

Helle Nanny Brendstrup 

Tlf. 7249 7086; hnbre@gribskov.dk 
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Ekstra idrætstilbud for de store børn 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet  

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

3.-6. klasse på Sankt Helene Skole 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på erfaringer fra lignende projekter i andre kommuner. 

 

Der foretages effektmåling ved afslutningen af projektet ultimo 2016. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2014. 10-15 elever deltager pr. gang. 

 

OMKOSTNINGER 

10 medarbejdertimer om ugen, og 40.000 kr. til løn til instruktører årligt. Tilbuddet 

er finansieret via Breddeidrætsprojektet indtil udgangen af 2016. 

INDHOLD 

Formålet er at aktivere børn, som ikke er brugere af en foreningsidræt. 

 

Det omfatter idræts- og bevægelsestilbud til alle elever i 3.-6. klasse på Sankt 

Helene Skole. De præsenteres for en bred vifte af aktiviteter en gang om ugen, fx 

fodbold, håndbold og bordtennis. 

 

Tilbuddet leveres af lokale idrætsforeninger og foregår på Sankt Helene Skole 

Vejby-afdelingen og Tisvilde-afdelingen. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Gang i Gribskov 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Unge fra 13-20 år på folkeskoler, privatskoler, produktionsskole og gymnasium 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på erfaringer gennem 10 år. Konceptet er udviklet i samarbejde 

med unge fra Fælleselevrådet og Ungerådet. 

 

Der måles ikke på effekt. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret i 10 år. Ca. 2.000 deltagere årligt. 

 

OMKOSTNINGER 

100.000 kr.pr. år + 200 medarbejdertimer/år (primært fritidskonsulenten). 

Finansieringen er delt mellem Kultur- og Idrætsudvalget, Social- og 

Sundhedsudvalget og Børneudvalget. 

INDHOLD 

Formålet er at inspirere og motivere de unge og give dem kendskab til nye 

bevægelsesmuligheder og sportsgrene, de eventuelt kan dyrke i fritiden. 

 

En gang om året i september afvikles eventen for alle. Det er et bevægelses- og 

idrætstilbud med 25–30 forskellige aktiviteter, der appellerer til unge, og som kan 

være nyskabende. Gang i Gribskov har fx tilbudt streetfodbold, streethåndbold, 

streetdans, yoga, fægtning, crossfit og luftgeværskydning.  

 

Tilbuddet blev etableret som erstatning for den kommunale idrætsdag, så der kom 

større alsidighed og interesse for deltagelse, for at vise skoler og de unge nye 

bevægelsestyper og give idé til aktiviteter i idrætsundervisningen og præsentere 

idrætter for de unge.  

 

Gang i Gribskov leveres af Gribskov Kommune i samarbejde med lokalforeninger 

og DGI Nordsjælland i og ved Helsingehallerne. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing X X 
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Grib Livet i Pyramiden 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet og mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Brugere af kulturhuset Pýramiden – brugere af bibliotek, Gilleleje Museum og 

foreningslivet omkring Det gamle Rådhus, der bruger lokalerne 

EFFEKT 

Effekten er forhåbentlig, at flere mennesker oplever større mental sundhed, der 

igen giver større fysisk og psykisk sundhed. Mindre ensomhed og de 

følgesygdomme, som det afføder. 

 

Der er løbende evaluering af den faste Kultur/Motionstur mellem Gilleleje Havn og 

Nakkehoved Fyr 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Der har været tilslutning til de udbudte tilbud. 

 

OMKOSTNINGER 

Der er forbrugt ca. 30.000 kr. i 2015. til undervisere og materiale. Dertil kommer et 

udokumenteret antal arbejdstimer for medarbejdere i Pyramiden, hovedsageligt 

biblioteket. 

INDHOLD 

Formålet er at give glæde og fysisk og psykisk velvære. 

  

Aktiviteter der sker i samvær med andre. 

Der er lagt vægt på feltet mellem motion og kultur for at gøre det sjovere og mere 

interessant at motionere. 

  

Tilbud; 

• Madklublørdage 

• Yoga på plænen foran Pyramiden 

• Zumba i Pyramiden 

• KulturMotionstur fra Gilleleje Havn til Nakkehoved Fyr 

• Latter 

• Qigong 

• Thai thi 

Yderligere information: 

Helle Nanny Brendstrup 

Tlf.; 7249 7086; hnbre@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Gribskov Leger – Legepuljen 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Foreninger grupper og enkeltpersoner 

EFFEKT 

Der måles ikke på effekt. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Puljen har eksisteret i ét år. Der var 17 ansøgninger, og 11 fik bevilliget penge. 

 

OMKOSTNINGER 

70.000 kr. i puljen hvert år via Breddeidrætsprojektet. 

INDHOLD 

Formålet med puljen er at fremme leg og bevægelse for alle aldre og særligt 

andre borgere end de, der ellers er tilknyttet idrætsforeningerne. 

 

Gribskov Leger er ét af flere projekter under Breddeidrætsprojektet, som løber i 

perioden 2014 til 2016. Kravet er, at der skal indgå legeprægede aktiviteter, at det 

er for en bred aldersgruppe, og at det skal være åbent for alle. 

 

Puljen kan søges af foreninger, grupper og enkeltpersoner i Gribskov Kommune. 

Den har bl.a. været brugt til legeinitiativer til en byfest i Søborg, der involverede 

både børn og voksne, havneaktiviteter og lege ved Åben Havnefest i Gilleleje og 

Musikfestivaler. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Gribskov Ruller – Cykellegepatruljen 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Elever fra 0.-7. klasse på to skoler 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på erfaringer fra Dansk Skoleidræts koncept Legepatruljen. Det 

forventes, at tilbuddet giver større cykelglæde og sikkerhed. 

 

Der er ikke foretaget strukturerede effektmålinger. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har kørt i tre år. Ca. 10-15 elever pr. kursus. 

 

OMKOSTNINGER 

10.000 kr.pr. år + 2-3 medarbejdertimer/ugen i sommerhalvåret 

INDHOLD 

Formålet er at styrke børns motorik, give dem større cykelerfaring, skabe sikre 

cyklister i trafikken, og få flere børn og unge til at cykle. 

 

Det er et projekt under Breddeidrætsprojektet bestående af seks delprojekter: 

Cykellegepatruljen, Cykelstiernes dag, Fra event til gode cykelvaner, Cykelbusser, 

Dirtjump bane og Gangsti for borgere med andet behov. 

 

Cykellegepatruljen omhandler uddannelse af elever fra 5.-7. klasse på to skoler i 

kommunen. Den uddannede cykellegepatrulje leger derefter med cykeløvelser for 

de mindre børn i frikvarteret på den enkelte skole. Skolerne afgør selv, i hvilket 

omfang aktiviteten finder sted. Alle Cykellegepatruljer gennemgår et dagkursus. 

Tilbuddet leveres af Gribskov Kommune, som en del af Breddeidrætsprojektet og 

er forankret på de enkelte skoler. 

 

Lærere, cykelinstruktør og fritidskonsulent medvirker. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Gribskov Ruller – Cykelstiernes dag 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Lokalbefolkningen i et udvalgt område 

EFFEKT 

Forventningen er, at tilbuddet giver større cykelglæde og sikkerhed. 

 

Der foretages ikke strukturerede effektmålinger. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret i to år. Ca. 200 børn og 30 voksne. 

 

OMKOSTNINGER 

10.000 kr.pr. år + ca. 20 medarbejdertimer. Der er bevilget penge til og med 2016 

via Breddeidrætsprojektet. 

INDHOLD 

Formålet er at få flere børn, unge og voksne til at cykle ved at styrke kendskabet 

til kommunens cykelstier, vise de mange sikre muligheder samt skabe sikre 

cyklister i trafikken. 

 

Det er et projekt under Breddeidrætsprojektet bestående af seks delprojekter: 

Cykellegepatruljen, Cykelstiernes dag, Fra event til gode cykelvaner, Cykelbusser, 

Dirtjump-bane og Gangsti for borgere med andet behov. 

 

Cykelstiernes dag er et årligt tilbagevendende event i juni. Det foregår på udvalgte 

områder, der skifter fra år til år. I 2015 var målgruppen lokalbefolkningen i 

Smidstrup og Blistrup, og blandt andet deltog hele Blistrup Skole. 

 

Skoler, frivillige og fritidskonsulent medvirker. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Gribskov Ruller – Dirtjump-bane 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Unge fra ca. 10 år og opefter 

EFFEKT 

Antallet af deltagere måles, og hvor mange der deltager aktivt. Der foretages ikke 

effektmåling. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Det har fungeret i to år. Ca. 200 børn og 30 voksne det seneste år. 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges gennemsnitligt fire medarbejdertimer/ugen. Det kostede 80.000 kr. i 

opstart, og det forventes at koste 10-15.000 kr. i vedligehold og øvrige udgifter/år 

fremover. Pengene er fundet via Breddeidrætsprojektet. 

INDHOLD 

Formålet er at skabe et bevægelsestilbud til en målgruppe, som ellers er svær at 

nå. 

 

Der er etableret en dirtjump-bane i Helsinge med en stor startrampe og 

udfordrende bane med hop og sving. Der er lagt tre spor med forskellig 

sværhedsgrad. Cykelaktiviteten skal appellere til nogle, som ellers ikke cykler så 

meget på en sjov og udfordrende måde. 

 

Personalet på Gribskov Ungdomsskole og en fritidskonsulent er involveret. 

Gribskov Ruller er et projekt under Breddeidrætsprojektet, bestående af seks 

delprojekter: Cykellegepatruljen, Cykelstiernes dag, Fra event til gode cykelvaner, 

Cykelbusser, Dirtjump-bane og Gangsti for borgere med andet behov. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Idrætsværested ved Ramløsehallen 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Folkeskoleloven 

• Læringsreformen (skolereformen 2014) 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Elever i 4.-6. klasse 

EFFEKT 

Antallet af besøgene tælles hver dag. Der foretages ikke strukturerede 

effektmålinger, men forventningen er, at tilbuddet fastholder tilhørsforhold til hallen 

og idrætsforeninger i området. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Der har været lignende tilbud i Gillelejehallen, Gribskovhallen og Helsingehallen, 

men det er besluttet, at kun tilbuddet i Ramløsehallen forsætter.  

Det har fungeret de seneste seks år. Ca. 15-25 børn pr. gang. 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges 160 medarbejdertimer årligt på tilbuddet. Disse dækkes med et årligt 

tilskud på 125.000 kr. 

INDHOLD 

Formålet er at skabe bevægelsestilbud efter skoletid for unge og børn, som ikke 

er idrætsaktive.  

 

Idrætsværestedet i Ramløsehallen er et fritidstilbud til 4.-6. klasse gennem 1½ 

time mandag til torsdag. På Idrætsværestedet kan de unge være sociale. 

Aktiviteterne er lystbetonede, og brugerne vælger selv, hvad de har lyst til. Det 

kan fx være boldspil, badminton, bortennis og springgymnastik.  

 

En halmedarbejder superviserer tilbuddet. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Mobil grejbank 

Center for Kultur, Fritid og Turisme 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Målgruppen er institutioner, skoler og foreninger 

EFFEKT 

Tilbuddet er udviklet i Gribskov Kommune, og det bygger på erfaringer fra andre 

kommuner. 

 

Grejbanken har haft langt flere brugere end forventet. Der er meget stor 

efterspørgsel fra skolerne og gode tilbagemeldinger om læring på skolerne.  

 

Indtil videre er der tale om mundtlige tilbagemeldinger. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret i to år. Det blev benyttet af 2.750 børn og 720 voksne i 

2015. 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges én fuldtidsmedarbejder og decentrale undervisere ca. 10 timer 

ugentligt. Derudover kom materialeindkøb i 2015 på 300.000 kr. til etablering. Den 

forventede fremtidige udgift til vedligeholdelse og nyanskaffelser anslås til 100.000 

kr./år og 47 medarbejdertimer/uge. Der er på nuværende tidspunkt bevilget penge 

frem til udgangen af 2016. Projektet er finansieret med halvdelen fra hhv. 

Breddeidrætsprojektet og Gribskov Ungdomsskole. 

INDHOLD 

Formålet er at lære børn, unge og voksne i kommunen om de muligheder, som 

naturen byder på, at sætte friluftsaktiviteter på skoleskemaet som en del af 

skolens læring og formidle samarbejde mellem skoler og frivillige/foreninger. 

 

Mobil grejbank er et friluftstilbud for skoler, institutioner og foreninger. Grejbanken 

er forankret i Gribskov Kommunes Ungdomsskole med fast fuldtidsansat 

tovholder. Ud over seks faste baser ved kyst, sø og skov, består Grejbanken af en 

større base ved Ungdomsskolen, hvor der er tilknyttet en grejtrailer, der kan køre 

grej ud, hvor der er behov. Der er stærkt samarbejde med skolerne som en del af 

den Åbne Skole. Naturen bruges aktivt til fx træklatring, teambuilding, 

vinterbadning og saunatelte. 

 

Tilbuddet drives af Gribskov Ungdomsskole og hører under 

Breddeidrætsprojektet. En friluftvejleder, naturvejleder, lærere og eksterne 

undervisere er tilknyttet tilbuddet. 

Yderligere information: 

Flemming Larsen 

Tlf. 7249 7300; fclala@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Grundlag og tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse 

Center for Borgerservice og beskæftigelse 

GRUNDLAG OG TILGANG 

Center for Borgerservice og Beskæftigelse varetager indsatsen for ledige og 

sygemeldte borgere i kommunen. 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse indgår i den enkelte borgersamtaler og i de 

forløb, som borgerne kan blive visiteret til, men ikke som det primære fokus. 

  

I Borgerservice hjælpes borgerne med pas, kørekort o.lign., og borgeren guides til 

at benytte så mange selvbetjeningsløsninger som muligt, og disse findes ofte 

digitalt. Hjælpen til den svagere borgergruppe er ofte at guide helt ned i brugen af 

disse løsninger. Endelig varetager Call-centeret alle indkomne opkald til 

kommunen. Sundhedsfremme og forebyggelse er ikke på nuværende tidspunkt en 

del af rådgivningen i afdelingen. 

 

Det overordnede mål er at understøtte borgernes hel eller delvis tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet – alternativt afklare fremtidig forsørgelsesgrundlag. 

 

Centralt er Beskæftigelses- og Virksomhedsstrategien, som understøtter 

ovenstående samt fokuserer på en stærk tilknytning til både offentlige og private 

virksomheder. 

 

I mødet med den enkelte borger fokuseres på ressourcer frem for barrierer. 

 

En række af borgerne kan selv, og finder selv deres næste job uden ekstra hjælp 

fra Jobcenteret. Andre borger er længere fra arbejdsmarkedet og har brug for en 

længere og nogle gange tværfaglige indsats. Det kan fx være et samtaleforløb hos 

en misbrugskonsulent, eller gruppeforløb ift. stresshåndtering, eller hvordan man 

lever med en given sygdom. Nogle forløb igangsættes internt, og andre tilkøbes 

via andre aktører, der kan have speciale i fx hjerneskade eller smertebehandling. 

 

Udover ovennævnte indsatser er størsteparten af mødet med borgeren i de 

individuelle samtaler. Her er der udover fokus på jobsøgning og tilbagevenden til 

arbejdsmarkedet mulighed for at drøfte borgerens sociale relationer, brug af sport 

og træningsfaciliteter, naturen som trænings- og afstressningsmulighed, foreslå 

netværksgrupper osv. 

 

I centeret arbejdes meget med brugen af digitale løsninger og hjælp til selvhjælp. 

Der kunne dog gøres mere ud af: 

• let tilgængelige information om, hvor man kan henvende sig, hvis man vil have 

hjælp/information/inspiration til at møde andre  samt hjælp til at håndtere 

økonomiske udfordringer, som ofte fylder meget for det psykiske velvære 

• Skabe kontakt mellem borgere, afhjælpe ensomhed osv. 

• Stille lokale til rådighed, hvor selvhjælpsgrupper kan mødes 

• Udbyde flere ‘lær at tackle’-kurser fx om kronisk sygdom. 

Yderligere information  

Christell Thielke 

Tlf. 7249 6267; cbthi@gribskov.dk 
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Forløb Afspænding og bevægelse 

Jobcenter Gribskov – Team Job og Ressourcer (CBB) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats  

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere på kontanthjælp, uddannelsesydelse, sygedagpenge eller flexydelse, som 

har psykiske udfordringer 

 

 

 

 

EFFEKT 

Effekterne af forløbene i Team Job og Ressourcer opgøres ud fra forskellige 

udviklings- og progressionsmål og optegnes som: 

• motivation til eller fastholdelse i eksternt behandlingstilbud som et første 

erhvervsrettet skridt 

• virksomhedspraktik som optræning af erhvervsmæssige ressourcer 

• virksomhedspraktik som afklaring af erhvervsmæssige ressourcer 

• job med løntilskud 

• opstart eller tilbage til uddannelse 

• tilbage til ordinært job 

• start i ordinært job 

 

Der foretages en årlig optælling af, hvordan det fordeler sig i forhold til 

ovenstående resultatmål dvs. hvor mange borgere, der kommer i job eller tættere 

på arbejdsmarkedet. 

 

Der er løbende evaluering ud fra progressionsmål i de enkelte forløb. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har eksisteret siden 2010, og der er løbende tilknyttet 20-25 borgere. 

 

OMKOSTNINGER 

Forløbet gør brug af én 18 timers stilling. 

INDHOLD 

Formålet er at støtte borgere til udvikling og træning af personlige og arbejds- og 

uddannelsesmæssige ressourcer, opnå indsigt og træning i, hvad bevægelse, 

afspænding og vejrtrækning betyder for det personlige velbefindende. 

 

Et afspændings- og bevægelsesforløb tilbydes som enkeltforløb og som parallel 

tværfaglig indsats i Team Job og Ressourcer. Henvisning sker via sagsbehandler. 

Der tilbydes tre former for hold: 

• Mindfulness – fokus på krop og sind, lukket hold over 8 uger 

• Afspænding og bevægelse – fokus på smidighed, bevægelse og 

muskelspændinger, åbent hold med løbende tilmelding 

• Afspænding – fokus på kropsbevidsthed, vejrtrækning og muskelspændinger, 

åbent hold med løbende tilmelding 

 

Undervisningen og træningen foregår på små hold. Forløbet drives af en 

underviser/konsulent i yoga og afspændings- og bevægelsesteknikker fra Team 

Job og Ressourcer. 

Yderligere information: 

Karen Nissen  

Tlf. 7249 6819; kbnis@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Forløb Angst og depression 

Jobcenter Gribskov – Team Job og Ressourcer (CBB) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats  

• Forebyggelsespakke om mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere på kontanthjælp, uddannelsesydelse, sygedagpenge eller flexydelse med 

psykiske udfordringer (angst og depression) 

Forløbet tilrettelægges ud fra individuelle udviklingsmål og omfatter individuelle 

samtaler evt. suppleret med undervisning i mindre grupper inkl. fremmøde 1-2 

gange ugentligt. Henvisning sker via sagsbehandler. Forløbet kan foregå parallelt 

med øvrige tilbud eksempelvis bevægelse og afspænding, og det kan kombineres 

med konkret uddannelses- og erhvervsmæssig træning og praktik. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Effekterne af forløbene i team job og ressourcer opgøres ud fra forskellige 

udviklings- og progressionsmål og optegnes som: 

• motivation til eller fastholdelse i eksternt behandlingstilbud som et første 

erhvervsrettet skridt 

• virksomhedspraktik som optræning af erhvervsmæssige ressourcer 

• virksomhedspraktik som afklaring af erhvervsmæssige ressourcer 

• job med løntilskud 

• opstart eller tilbage til uddannelse 

• tilbage til ordinært job 

• start i ordinært job 

 

Der foretages en årlig optælling af, hvordan det fordeler sig i forhold til 

ovenstående resultatmål dvs. hvor mange borgere, der kommer i job eller tættere 

på arbejdsmarkedet. Der er løbende evaluering ud fra progressionsmål i de 

enkelte forløb. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2010. Løbende benyttet af 45 borgere. 

 

OMKOSTNINGER 

Forløbet gør brug af én fuldtidsstilling og én 35 timers stilling. 

INDHOLD 

Formålet er støtte til borgeres udvikling og træning af personlige og arbejds- og 

uddannelsesmæssige ressourcer – at opnå indsigt og mestringsstrategier mhp., at 

borgerne kommer tættere på eller tilbage i uddannelse eller arbejde.  

 

Tilbuddet drives af en psykiatrisk sygeplejerske og en cand.pæd.psyk. fra Team 

Job og Ressourcer og indeholder: 

• træning og opbygning af psykiske ressourcer 

• viden og indsigt omkring depression og/eller angst 

• redskaber og strategier til at mestre psykiske udfordringer - indsigt i (egne) 

mønstre - hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige strategier, introduktion til og 

træning i nye tanke- og adfærdsstrategier, øvelse i at anvende og integrere 

disse strategier i hverdagen 

• ressourceforvaltning – balance og prioritering 

• arbejdsidentitet 

• udvikling, afklaring og fastholdelse af uddannelses- og arbejdsmæssige 

ressourcer 

Yderligere information: 

Karen Nissen  

Tlf. 7249 6819; kbnis@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Forløb Misbrug 

Gribskov Jobcenter – Team Job og Ressourcer (CBB) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats  

• Forebyggelsespakker om alkohol, mental sundhed og stoffer 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere på kontanthjælp, uddannelsesydelse, sygedagpenge eller flexydelse med 

psykiske udfordringer og misbrug af alkohol eller rusmidler 

Forløbet planlægges som individuelt samtaleforløb eller i mindre gruppe. Forløbet 

kan planlægges som parallelindsats med fokus på gradvis 

arbejdsmarkedstilknytning, konkret uddannelses- og erhvervsmæssig træning og 

virksomhedspraktik. 

 

Tilbuddet blev etableret som led i en beskæftigelsesrettet opkvalificerings- og 

træningsindsats med fokus på udvikling af personlige og erhvervsmæssige 

ressourcer. Forløbet drives af en misbrugskonsulent fra Team Job og Ressourcer. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Effekterne af forløbene i team job og ressourcer opgøres ud fra forskellige 

udviklings- og progressionsmål og optegnes som: 

• motivation til eller fastholdelse i eksternt behandlingstilbud som et første 

erhvervsrettet skridt 

• virksomhedspraktik som optræning af erhvervsmæssige ressourcer 

• virksomhedspraktik som afklaring af erhvervsmæssige ressourcer 

• job med løntilskud 

• opstart eller tilbage til uddannelse 

• tilbage til ordinært job 

• start i ordinært job 

Der foretages en årlig optælling af, hvordan det fordeler sig i forhold til 

ovenstående resultatmål dvs. hvor mange borgere, der kommer i job eller tættere 

på arbejdsmarkedet. Der er løbende evaluering ud fra progressionsmål i de 

enkelte forløb. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Løbende benyttet af 25 borgere. 

 

OMKOSTNINGER 

Forløbet gør brug af én fuldtidsstilling. 

INDHOLD 

Formålet er støtte til borgeres udvikling og træning af personlige og arbejds- og 

uddannelsesmæssige ressourcer mhp. at komme tættere på eller tilbage i 

uddannelse eller arbejde. 

 

Borgere med et overforbrug af alkohol eller et problem med rusmidler kan 

henvises af sagsbehandler. Forløbet indeholder: 

• hjælp til afklaring af et evt. overforbrug af alkohol/stoffer 

• indsigt, redskaber og strategier til at mestre dit misbrug 

• konkret rådgivning og viden om at blive ædru/stoffri og undgå tilbagefald 

• lære at se perspektiverne for et andet og ikke-misbrugende liv 

• hjælp til at blive ædru 

• hjælp til at komme videre i misbrugsbehandling, hvis der er behov for det 

• hjælp til at kontakte egen læge mhp. ambulant afrusning, så ubehagelige 

abstinenssymptomer undgås 

• personlig sparring, vejledning og undervisning 

• træning og opbygning af personlige- og erhvervsmæssige ressourcer 

Yderligere information: 

Karen Nissen  

Tlf. 7249 6819; kbnis@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Forløb Stresshåndtering 

Center for Borgerservice og Beskæftigelse – Team Job og Ressourcer (CBB) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats  

• Forebyggelsespakke om mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere på kontanthjælp, uddannelsesydelse, sygedagpenge eller flexydelse med 

stressrelaterede udfordringer 

Forløbet foregår som gruppeforløb og/eller som individuelt stresscoachingforløb.  

Fremmøde1-3 gange ugentligt. Forløbet kan kombineres med konkret 

uddannelses – og erhvervsmæssige træning og praktik. 

 

Tilbuddet blev etableret som led i en beskæftigelsesrettet opkvalificerings- og 

træningsindsats med fokus på udvikling af personlige og erhvervsmæssige 

ressourcer. 

Forløbet drives af en stresscoach fra Team Job og Ressourcer. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Effekterne af forløbene i team job og ressourcer opgøres ud fra forskellige 

udviklings- og progressionsmål og optegnes som: 

• motivation til eller fastholdelse i eksternt behandlingstilbud som et første 

erhvervsrettet skridt 

• virksomhedspraktik som optræning af erhvervsmæssige ressourcer 

• virksomhedspraktik som afklaring af erhvervsmæssige ressourcer 

• job med løntilskud 

• opstart eller tilbage til uddannelse 

• tilbage til ordinært job 

• start i ordinært job 

 

Der foretages en årlig optælling af, hvordan det fordeler sig i forhold til 

ovenstående resultatmål dvs. hvor mange borgere, der kommer i job eller tættere 

på arbejdsmarkedet. Der er løbende evaluering ud fra progressionsmål i de 

enkelte forløb. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Løbende benyttet af 20-25 borgere. 

 

OMKOSTNINGER 

Forløbet gør brug af én fuldtidsstilling. 

INDHOLD 

Formålet er at støtte borgeres udvikling og træning af personlige og arbejds- og 

uddannelsesmæssige ressourcer – indsigt og mestringsstrategier mhp. at komme 

tættere på eller tilbage i uddannelse eller arbejde. 

 

Henvisning sker via sagsbehandler. Tilbuddet er til borgere med udfordringer 

relateret til stress, og det indeholder: 

• viden om stress og den virkning, stress har på krop og psyke i forhold til de krav, 

der er på arbejdsmarkedet 

• viden om reaktionsmønstre, handlemuligheder og redskaber til brug for 

tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

• udarbejdelse af en personlig plan for tilbagevenden til arbejdsmarkedet 

• afdækning af egne psykiske barrierer og ressourcer 

• indsigt i mestringsstrategier 

• kendskab til mindfulness 

• træning i stressreducerende adfærd og ændring af handle- og tankemønstre 

Yderligere information: 

Karen Nissen  

Tlf. 7249 6819; kbnis@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Grib Livet i Uddannelsescenteret 

Jobcenter Gribskov (CBB) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119, stk. 2 

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats  

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet og stoffer 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Unge i alderen 18-29 år, som vurderes at være uddannelsesparate og er 

modtagere af enten kontanthjælp eller dagpenge samt unge, som pt. ikke er 

uddannelsesparate, men ventes at blive det på sigt 

pga. misbrug, er fokus på indsatser, som tager sit afsæt i disse problematikker. 

Fysisk træning og vejledning om kost indgår for at øge mental og fysisk trivsel.  

 

Alle medarbejdere har gennemført et kursus med fokus på håndtering af unge 

misbrugere. Her klædes de på til at visitere de unge videre i systemet eller 

orientere om andre tilbud, der tager hånd om behandlingen. Derudover 

samarbejdes der med Naturstyrelsen for at inspirere de unge til at bruge 

udendørsaktiviteter. Her tilbydes bl.a. teambuilding, golf, klatring, fiskeri og 

tilberedning af mad fanget eller fundet i naturen.  

 

Tilbuddet leveres af Jobcenter Gribskov på Nordstjerneskolen. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på erfaringer fra praksis og viden fra Marselisborgcenteret.  

 

Effekten måles ved WHO-5, som er en kvalitativ målemetode vedr. forandring 

opnået som effekt af tiltag omkring sundhedsfremme. Derudover føres 

fremmødestatistik og spørgeskemaer på aktiviteterne. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Grib Livet startede i 2015 i nærmiljøet, som uddannelsescenteret er rammen 

omkring. Selve forløbet for unge på uddannelsescenteret har eksisteret i ca. fire 

år. Tilbuddet benyttes dagligt af 10-20 unge. 

 

OMKOSTNINGER 

Tre medarbejdere et tilknyttet på fuld tid. Derudover kommer udgifter til leje af 

lokale, og hvis unge skal deltage i relevante events/udflugter med fokus på 

uddannelse. Der blev bevilget 100.000 kr. ved projektstart i 2015. Social- og 

Sundhedsudvalget bevilgede yderligere  

100.000 kr. i 2016 til aktiviteter. 

INDHOLD 

Formålet er at støtte de unge til at udvikle deres handlekompetencer og motiveres 

til at tage aktion ift. deres uddannelsesforløb.  

 

Grib Livet i Uddannelsescenteret er et forløb for unge, der skal afklares til 

uddannelse samt tilmeldes en uddannelse. Til afklaringsprocessen indgår 

virksomhedsrettede tilbud herunder virksomhedspraktikker.  

 

Tilbuddet blev etableret, da det er en del af jobcenterets kerneopgave at have 

fokus på at afklare uddannelsesparate unge til uddannelse.  

Der er tilknyttet en pædagog, virksomhedskonsulent, forløbsmedarbejder, 

sagsbehandlere og UU-vejledere. 

 

Sundhedsfremme og forebyggelse kan have betydning for løsning af ovenstående 

kerneopgave. Idet 60 pct. frafalder uddannelse pga. mental mistrivsel samt 50 pct.  

Yderligere information: 

Lone Falbe-Hansen 

Tlf. 7249 6357; lfhan@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Kræftrehabilitering 

Aleris – Helsinge (CBB) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven § 119 

• Forløbsprogram for mennesker med kræft 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, 

overvægt og tobak 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere over 18 år, som lever med eller har haft en kræftdiagnose 

Forløbet foregår på hold og indeholder bl.a.:  

• Træning  

• Gruppeforløb mhp. øget mestring og trivsel  

• Rygestopvejledning og rygestopkursus  

• Sygdomsspecifik rådgivning  

• Diætist og kostvejledning  

• Motionsvejledning 

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddet bygger på, at kroppens funktion, sund kost, motion og borgerens daglige 

trivsel er væsentlig for at leve et bedre hverdagsliv med sygdommen. 

Tilbuddet og de enkelte indsatser er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger, og de anbefalinger der er angivet fra Kræftens Bekæmpelse. 

 

Den forventede effekt er, at borgeren kan selvtræne og vedligeholde det opnåede 

funktionsniveau. 

 

Effekt dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2013. Løbende benyttet af ca. 10 borgere. 

 

Borgere med cancer: 1.300 (ca. 18 pct.s stigning fra 2010). 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges ca. fire timer om ugen på at drive tilbuddet. Tilbuddet drives af Aleris 

indtil maj 2019 og finansieres af CSS og CBB. 

INDHOLD 

Formålet er at støtte mennesker med cancer i aktiv livsførelse og udnyttelse af 

egne ressourcer, herunder opnå øget funktionsniveau med henblik på at etablere 

eller genetablere arbejdsmarkedsparathed ved hel- eller delvis raskmelding. 

 

Borgere, som jobcenteret efter lægehenvisning vurderer at have behov for 

træning/rehabiliteringsforløb og/eller vurdering af funktionsniveau i forbindelse 

med fravær fra arbejdsmarkedet. Deltagerne skal kunne modtage undervisning på 

dansk, da tilbuddet ikke er omfattet af tolkebistand. 

 

Rehabiliteringsforløbet er et tværfagligt samarbejde mellem fysioterapeuter og 

ergoterapeuter. Tilbuddet handler om, at borgeren får viden og redskaber til at 

gøre hverdagen lettere, således at borgeren kan leve et godt og aktivt liv med en 

sygdom. Borgeren får støtte og inspiration til en sund livsstil og får også mulighed 

for at møde og blive inspireret af andre mennesker, som lever med en kronisk 

sygdom. Under forløbet bliver borgeren støttet i at fastholde sine mål og sin plan 

for ændringer i hverdagen. Der er en afsluttende samtale med en fagperson. 

Yderligere information: 

Gitta Holst  

Tlf. 7249 6159; gihol@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Lær at tackle job og sygdom 

Jobcenter Gribskov (CBB) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Forebyggelsespakke om mental sundhed 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Forebyggelse blandt risikogrupper og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Voksne med en langvarig sygdom, der er sygemeldte fra job, flexjob eller ledighed 

og modtager sygedagpenge (dog ikke mere end 22 uger) 

Kurset afsluttes med en langsigtet handlingsplan med ugemål, og hvordan de 

føres ud i livet.  

 

Kurset udbydes af Komiteen for Sundhedsoplysning i samarbejde med Styrelsen 

for Arbejdsmarked og Rekruttering, Sundheds- og Ældreministeriet og KL. 

Jobcenter Gribskov visiterer til tilbuddet, som afholdes i jobcenteret. 

 

 

 

 

EFFEKT 

Ifølge Komiteen for Sundhedsoplysning oplever deltagere erfaringsmæssigt sig 

bedre i stand til at klare et arbejde på trods af sygdom, bedre håndtere deres 

symptomer samt bedre rustede til at tale med en arbejdsgiver. 

 

Effekt dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden medio 2015. Der er afholdt to kurser med 16 borgere 

pr. gang.  

 

OMKOSTNINGER 

En koordinator/underviser 10 timer ugentligt og en underviser tre timer ugentligt. 

Derudover kommer udgifter til materialeindkøb. Der er bevilget penge til tilbuddet 

frem til udgangen af 2017. 

INDHOLD 

Formålet er at hjælpe deltagerne med at leve med sygdomme og/eller bruge 

redskaber til beslutningstagning. 

 

På selvhjælpskurset lærer deltagerne at forstå og tackle sin sygdom (fx stress) og 

overkomme de forhindringer, der kan være på vejen tilbage i arbejde. Kurset giver 

inspiration og konkrete værktøjer til aktivt at håndtere sygdom og jobsituation. 

Kurset består af 6 mødegange á 2,5 time pr. gang med et fast program fra hold til 

hold. Tilbuddet har to certificerede instruktører. 

 

Der introduceres til problemløsning, som kan bidrage til at identificere et problem 

og arbejde sig frem til en løsning.  

• Fysisk aktivitet og hvile 

• Råd til kortlægning af egne kompetencer 

• Finde ny arbejdsidentitet, ofte i gruppearbejde 

• Stresshåndtering og vejrtrækning Yderligere information: 

Tina Sjølander  

Tlf. 7249 6288; tsjoe@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Rehabilitering af mennesker med lænde-rygsygdom 

Aleris – Helsinge (CBB) 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Sundhedsloven 

• Forløbsprogram for mennesker med lænde-rygsygdom 

• Lov om aktiv beskæftigelsesindsats  § 32 stk. 1 nr. 2 

• Forebyggelsespakker om fysisk aktivitet, mad og måltider, mental sundhed, 

overvægt og tobak 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Arbejdsmarkedsudvalget 

• Center for Borgerservice og Beskæftigelse 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Patientrettet forebyggelse og rehabilitering 

 

Målgruppe 

Borgere, som jobcenteret efter lægehenvisning vurderer har behov for træning 

og/eller behov for vurdering af funktionsevne i forbindelse med fravær fra 

arbejdsmarkedet 

• Diætist og kostvejledning  

• Motionsvejledning 

 

 

 

 

EFFEKT 

Tilbuddet og de enkelte indsatser er udviklet på baggrund af Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger, og de anbefalinger der er angivet i Region Hovedstadens 

forløbsprogram for lænde-rygsygdom. Den forventede effekt er, at borgeren kan 

selvtræne og vedligeholde det opnåede funktionsniveau. 

 

Effekt dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Tilbuddet har fungeret siden 2013. Løbende benyttet af ca. 15 borgere. 

 

OMKOSTNINGER 

Der bruges ca. fire timer om ugen på at drive tilbuddet. Tilbuddet drives af Aleris 

indtil maj 2019 og finansieres af CBB. 

INDHOLD 

Formålet med forløbet er at støtte borgeren i at opnå øget funktionsniveau med 

henblik på at etablere arbejdsmarkedsparathed ved hel eller delvis raskmelding.  

 

Det tværfaglige tilbud afhænger af en konkret og individuel vurdering af den 

enkelte borgers behov og motivation. Forløbet varer 12 uger og indledes med en 

samtale med borgeren med henblik på afdækning af træningsbehov.  

 

Forløbet foregår på hold, forudsætter dansk tale og indeholder bl.a.:  

• Træning  

• Gruppeforløb mhp. øget mestring og trivsel  

• Rygestopvejledning og rygestopkursus  

• Sygdomsspecifik rådgivning  

 

Yderligere information: 

Gitta Holst  

Tlf. 7249 6159; gihol@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Grundlag og tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse 

Center for Teknik og Miljø 

GRUNDLAG OG TILGANG 

Center for Teknik og Miljø inddrager i forskellige sammenhænge 

sundhedsfremmende og forebyggende aspekter i arbejdet. I en vis udstrækning 

har klima- og miljøbæredygtighedsstrategier samtidig et sundhedsfremmende 

potentiale. 

 

Her er de centrale dagsordener, der kombinerer flere målsætninger: 

• Udviklings-/planstrategi – velfærd og forandring 

• Bæredygtighedsstrategi – lokal Agenda 21 – tilgængelighed og understøtte 

fællesskaber 

 

I den konkrete planlægning indgår typisk overvejelser om at: 

• Invitere borgere til at opholde sig ude på pladser, torve, stier mv. – vha. bl.a. god 

belysning, sørge for tilgængelighed for mennesker med handikap o.lign. og 

undgå at ekskludere særlige målgrupper 

• Skabe rum for ophold i naturen i fællesskaber, bl.a. for børn 

• Skabe mødesteder – vigtigt i en kommune med spredt befolkning, fx på torve 

• Gøre det sikkert for børn at cykle til skole, fx via en tunnel 

 

En del virkemidler anvendes for at stimulere til en sundhedsfremmende adfærd: 

• Særligt i skove: Opsætte skilte til stier, der kan løbes på. Det gør en positiv 

forskel, selv om stierne har været der hele tiden, da det giver et fællesskab med 

fælles viden (navne), der kan refereres til (”hvor løber du” – ”på Hjertestien”). 

Også fitness-/gymnastikværktøjer kan friste til bevægelse; skovfitness (og i by) 

• Særligt ved kyst: Etablere faciliteter til vinterbadning og sauna, der både giver 

rammer for sociale fællesskaber og fysisk aktivitet 

 

I rapporten fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters (2014, ”Bascon”-

rapporten) anbefales at ændre byplanlægningen i Helsinge, så der i højere grad 

tages hensyn til gående og cyklister i stedet for som nu, hvor bilister særligt 

tilgodeses. Den foreslåede strategi er at iværksætte nålestiksinitiativer (fra et 

katalog) ad hoc, fx ”når der alligevel skal graves op” og ikke forsøge at omlægge 

byindretningen i én omgang. 

 

Der er ligeledes sundhedsfremmende og forebyggende aspekter integreret i 

planlægningen af trafikafvikling og -sikkerhed, der gennemføres trafikkampagner, 

og en række nye projekter er netop blevet besluttet. 

 

Der kan indtænkes endnu flere forebyggende aspekter i Teknik og Miljøs arbejde, 

fx: 

• Arbejde på at undgå affald, forfald og rod i bybilledet samt huller i cykelstierne. 

Det forekommer oftere, når der spares på driften, men det kan have negative 

konsekvenser for borgernes adfærd fx mht. trivsel og fysiske aktivitet. 

 

• Valg af materialer mv. ved nybyggeri har stor betydning for indeklimaet og 

dermed sundhed/sygdom. Det er imidlertid svært at komme fra de gode 

intentioner til reel praksis, når det fx viser sig at fordyre byggeriet. Alligevel bør 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om indeklima tænkes ind 

rutinemæssigt. På sigt kan det formentlig give bedre helbred, længere levetid 

af bygningerne og mindre bortskaffelse. Interne ejendomsregler 

(energimærkning mv.) foreskriver, at indtjeningen skal ske indenfor 5-10 år; 

dvs. det er svært at medtænke langsigtede positive effekter. En længere 

tidshorisont på investeringer og gevinster ved anlæg/renoveringer vil formentlig 

inddrage flere sundhedsmæssige gevinster i beslutningsgrundlagene. 

 

I Teknik og Miljø tages gerne hensyn til sundhedsfremme og forebyggelse og 

indgår i tværfagligt samarbejde, men der kan ikke/bliver ikke målsat 

sundhedseffekter, da det ikke er det primære fokus. 

Yderligere information  

[Kontaktperson] 

[Tlf.]; [mail] 
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Eksempler på sundhedsfremmende tiltag og potentielt samarbejde 

Center for Teknik og Miljø 

 

Græsted:  

Lokale aktører er inddraget i byudvikling, fx mht. ”folkeparken”, ”torvet”, 

”centerparken” og ”søen”. Bag planerne står et fælles forum med politikere og 

lokale aktører mhp. byudvikling og et styrket fællesskab. Det er blevet aktualiseret, 

at der skal skabes rammer for et andet byliv, nu hvor mange af hovedgadens 

butikker er lukket. Derfor skal andre aktiviteter muliggøres. Der laves 

arrangementer på disse steder fx til Skt. Hans, hvor lokale foreninger engageres 

(spejdere, idrætsforeninger, kaffedamer fra veterantræf). Der skabes 

knudepunkter – fysisk og mentalt – med rare opholdssteder. Det kan fx 

understøttes ved at lave indgangsporte til spændende rum for at signalere, at der 

sker noget her, at borgerne er velkomne. 

 

SAMARBEJDE I KOMMUNEN 

Den fremtidige interne organisering kan med fordel understøtte mere synergi ved 

et styrket samarbejde mellem Teknik og miljø og Social og sundhed. Der ér 

kompetencer og fælles rationaler, der kan virke gensidigt. Der savnes i dag at 

forbinde viden og koordinere mellem centre; fx om ”hvor skal der være en 

bænk/grøn oase, fordi der bor mange sårbare og gangbesværede mennesker i 

nærheden.” 

 

Det kan sættes i system vha. faste videndelings- og koordinationsmøder fx hver 

tredje måned. 

 

Eventuelt kunne der udarbejdes fælles indstillinger om forskellige tiltag begrundet 

med flere forskellige argumenter. 

EKSEMPLER PÅ SUNDHEDSFREMMENDE TILTAG 

Kommuneplanen:  

Planen er en ramme for lokale planer, der skal flytte Ideer til praksis. Det kan fx 

handle om at tænke udlæg af arealer ind til fælles ophold (legepladser o.l.) og 

reducere private arealer. 

 

Grøn uge:  

Grøn Uge er en tilbagevendende begivenhed, der afholdes af Gribskov 

Kommunes  Grønne Dialogforum. Grøn Uge er et samarbejde mellem en lang 

række frivillige foreninger og Gribskov Kommune. Formålet er, at målgruppen 

får oplevelser og herigennem også viden om naturen, mulighederne for friluftsliv 

og andre relaterede emner. Samtidig er planlægning og afholdelse af Grøn Uge 

med til at styrke samarbejdet/sammenholdet mellem Gribskov Kommune, 

foreninger, organisationer samt øvrige grønne eksterne interessenter. 

 

Med Grøn Uge ønskes at skabe opmærksomhed på naturens kvaliteter og give 

kommunens børnehavebørn mulighed for at få lokale og gratis naturoplevelser. I 

løbet af ugen kan børnehaverne booke sig på en masse aktiviteter, de 

forskellige organisationer arrangerer, og om lørdagen afholdes "grøn lørdag" 

med arrangementer for hele familien. Grøn Uge har været afholdt seks gange 

med forskellige temaer og forskellige målgrupper.  De senere år har målgruppen 

været børnehavebørn. 

 

I 2016 var mere end 500 børn fra 11 børnehaver tilmeldt hele 41 arrangementer 

og oplever kriblekrablerier sidste uge i maj. 

 

Gadekæret:  

I den gamle landsbykommune med mange gadekær og branddamme er alle 35 

gadekær blevet detaljeret beskrevet mht. dyreliv, nabointeresser, GIS-kort osv. 

og lagt hjemmesiden. Det skal understøtte udnyttelsen af områderne som 

opholdssteder i offentlige rum til et socialt liv. 
Yderligere information  

[Kontaktperson] 

[Tlf.]; [mail] 
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Ridestier i det fri 

Center for Teknik og Miljø 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Kultur- og Idrætsudvalget 

• Center for Kultur, Fritid og Turisme 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Alle hesteejere og rideklubber i kommunen samt turister 

EFFEKT 

Det vurderes, at nye grupper af unge benytter sig af tilbuddet, men der er ikke 

fortaget strukturerede effektmålinger af indsatsen.  

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

- 

 

OMKOSTNINGER 

I alt bruges der 1/2 time på at drive dette tilbud, og omkostningerne for opstart lå 

på 50.000 kr. Ridestier i det fri er finansieret gennem Breddeidrætsprojektet. 

INDHOLD 

Formålet er øge anvendelsen af ridestierne og naturen, og borgerne derved får 

flere oplevelser af natur og fysisk aktivitet. 

 

En øget interesse for turridning har lagt grundlaget for tilbuddet. Flere ryttere 

efterspørger sammenhængende ture, og der er oplevet en øget efterspørgsel på 

rideturisme samt overnatninger for rideturister. 

 

Indsatsen er  stadig i en opstartsfase. Det blev oprettet, da Gribskov Kommune 

har mange aktive ryttere og ridestier. Ved at forbinde eksisterende stier oprettet af 

Naturstyrelsen over åbent land i statsskovene udvides dette fritidstilbud, så flere 

kan få glæde af dem. Det er et projekt under Breddeidrætsprojektet. Målet er at få 

200 km sammenhængende ridesti-system i Gribskov Kommune.  

 

Det drives af en gruppe med repræsentanter fra rideklubber og faciliteres af 

kommunen via en breddeidrætskoordinator og personale fra Trafik og ressourcer. 
Yderligere information: 

Tine Baatrup  

Tlf. 7249 7410; tbaat@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Vej-Skole-Politi-samarbejdet 

Center for Teknik og Miljø 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Folkeskoleloven 

• Fælles Mål om Færdselsundervisning.  

• Forebyggelsespakke om fysisk aktivitet 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Børneudvalget 

• Center for Børn og Unge 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Målgruppen er elever i alle folkeskoler 

 

 

 

 

EFFEKT 

Der er en forventning om færre ulykker og mere trafiksikre unge, der forhåbentlig 

cykler mere. 

 

Effekten dokumenteres ikke. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

- 

 

OMKOSTNINGER 

Trafiksikkerhedskonsulenten bruger 5-10 pct. af arbejdstiden på at koordinere. 

Der indgår et ukendt antal timer fra lærer og politi. Derudover anvendes midler til 

præmier til vinderklasser, forplejning af kontrollanter til den praktiske prøve, 

udgifter til opsætning af skilte, afgift til Teknisk Museum. Finansieringen kommer 

fra Teknisk Udvalgs budget til Trafiksikkerhed. 

INDHOLD 

Formålet er at få trafiksikre unge, begrænse antallet af trafikulykker og fremme 

motion og indlæring. 

 

Gribskov Kommune har relativt mange ulykker, og derfor tilstræbes ensartet og 

kvalificeret færdselsundervisning. Vej-Skole-Politi-samarbejdet går ud på at 

planlægge og koordinere aktiviteter til fremme og støtte af teoretisk og praktisk 

færdselsundervisning i alle kommunens skoler.  

 

Aktiviteterne er undervisning i klasserne, praktisk færden i trafikken; gåprøve, lille 

cyklistprøve og 6. klassernes cyklistprøve. Det foregår på skolerne og ude i 

trafikken. 4. og 5. klasserne besøger Teknisk Museum i Helsingør. Lærerne 

varetager undervisningen, og politiet deltager i 6. klassernes praktiske prøve. 

 

VSP-samarbejdet udgøres af én repræsentant fra politiet, én fra kommunens 

skoleområde og én fra trafikafdelingen. Der skal undervises i færdsel i alle 

klasser. 

Yderligere information: 

Stine Høier 

Tlf. 7249 6263; akhoe@gribskov.dk 

Hvis forebyggelsespakke - indsatstype: Ramme       Tilbud 

 Information Tidlig opsporing 

X 
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Folkepark 

Center for Teknik og Miljø 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Lov om byfornyelse 

• Områdefornyelse Græsted 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg 

• Center for Byer, Ejendomme og Erhverv samt Center for Teknik og Miljø 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Byens borgere, særligt børn og unge 

EFFEKT 

Parken forventes at blive et naturligt samlingssted i byen. En mindre by som 

Græsted har ikke de naturlige mødesteder i byens hovedgade længere, efter 

butikslivet er gået tilbage. Folkeparken ligger derudover op til byens 

dagligvarebutikker, der ligger et stykke væk fra hovedgaden. Parken og 

dagligvarebutikkerne giver tilsammen et nyt centrum i byen. 

 

Parken har en større legeplads, en multibane, en større sø med et anlagt plateau, 

så der er muligt at komme tæt på søens liv, et langhus til at samles i, og der bliver 

anlagt en cykelbane. Derudover er der ønsker om en fitness-station. 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

Parken bliver anvendt dagligt af børnehaver, skoler og private. 

 

OMKOSTNINGER 

Forskønnelse af parken har som en del af områdefornyelsesprojektet et budget på 

800.000 kr. INDHOLD 

Offentlig park med mulighed for både aktivitet og ophold. Et mødested. Skolen 

bruger også parken som udeareal, og det er en populær destination for 

børnehaver. Området bruges derudover til events. 

 

En borgergruppe er med til at planlægge og udvikle parken. Der indgås også 

aftale om, at borgerne kan være med til at løfte noget af driften.  

Yderligere information  

Karina Juul Larsen 

[Tlf.]; kjlar@gribskov.dk 



93 

Trafikkampagner 

Center for Teknik og Miljø 

TILBUDDETS OPHÆNG 

Lov, politik, central anbefaling o.lign. 

• Gribskov Kommunes trafiksikkerhedsplan 

 

Politisk udvalg og forvaltningsområde 

• Plan- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg 

• Center for Teknik og Miljø 

 

FOKUS 

Type af borgernær tilbud 

Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Målgruppe 

Byens borgere 

Lys på Cyklen/tænd lygterne: Vinterkampagne, hvor der opsættes 100 skilte i 

lygtepæle, inden for byzone og gerne, hvor der er mange cyklister. 

 

Hjortekampagne: Sæsonkampagne i samarbejde med Naturstyrelsen i 

Nordsjælland. Vejkantplakater opsættes – i flere år har Naturstyrelsen stået for 

opsætningen (ca. 30 stk.), mens de i 2016 primært bliver brugt i tilslutning til 

kommunens to ”elektroniske fartvisere” suppleret med nogle enkelte 

vejkantplakater, der flyttes til nye steder hen over året alt efter behov. 

 

Cyklistprøver o.a. 6. klasses elever på alle skolder deltager i cyklistprøver, som 

afvikles sammen med Nordsjællandspoliti og færdselskontaktlærerne. Der gives 

tilskud til afvikling af "den lille cyklistprøve" for elever i 4. klasse, som afvikles på 

Teknisk Museum i Helsingør. Der er desuden indkøbt en mobil cykeløvebane, 

hvor skolerne selv står for udlån og opbevaring. 

 

EFFEKT 

- 

 

ANVENDELSE AF TILBUDDET 

- 

 

OMKOSTNINGER 

- 

INDHOLD 

Hvert år er der Sikker Trafiks landsdækkende kampagner, hvor en del af dem, 

inddrager kommunerne som medspillere i form af fx opsætning af kampagneskilte, 

samt videreformidling af kampagnen via kommunens hjemmeside/facebook og 

andre medier. Gribskov Kommune medvirker heri og har derudover udviklet egne 

kampagner: 

 

50 km-zone kampagne: Sommerkampagne, der kører i fem uger. Indsatsen er 

afstedkommet af Gribskov Kommunes Trafiksikkerhedsplan og de trafikanalyser, 

der er foretaget i den forbindelse. Formålet er at huske bilister på den generelle 

hastighedsgrænse inden for byzonen. Kampagneelementerne er vejkantplakater 

(ca. 95 stk.), der monteres  i lygtepæle langs veje i byzone, hvor der bl.a.: 

• kan være konstateret ulykker med for stor hastighed 

• hvor vejprofil og bebyggelse i mindre grad bærer præg af bymæssig bebyggelse 

• hvor kommunen har modtaget borgerhenvendelser om for høj hastighed mv. 

• hvor der er mange sommergæster, som ikke har kørerutine i områderne 

Yderligere information  

Karina Juul Larsen 

[Tlf.]; kjlar@gribskov.dk 



Sundhedsfremme og forebyggelse i regi 
af frivillige 
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Grundlag og tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse 

Frivilligcentrene Græsted og Helsinge 

GRUNDLAG OG TILGANG 

Centrene er til for brugerne og bygger på civilsamfundet og frivillige, mennesker, 

der stiller sig til rådighed for andre. Aktiviteterne udvælges og skabes nedefra – 

som mulige svar på identificerede behov indenfor centrenes formål. 

Medarbejderne i centrene aktiverer netværk af personer eller foreningen i 

lokalområdet, stiller rammer til rådighed, planlægger og koordinerer, og de kan 

eventuelt facilitere udvalgte aktiviteter. 

 

Sociale og sundhedsaspekter er et grundfokus for centrene i bredt beskrevne 

formål jf. vedtægterne. Kunst og kulturelle aspekter må gerne indgå – særligt når 

de forskellige aspekter kan forenes ved konkrete arrangementer, men de må ikke 

blive dominerende. 

 

Sundhedsfremmende og forebyggende aspekter kan forstås meget bredt i denne 

sammenhæng: fra alt, hvad der har potentiale til på sigt at øge mulighederne for et 

bedre, sundere og længere liv (fx gennem sociale fællesskaber) – til konkrete 

aktiviteter, der kan afhjælpe problemer med følger af sygdom (fx råd om livet med 

en kronisk sygdom). 

 

De personer, der kommer i centrene, er kendetegnet ved: 

• Nogle med ressourcer, der gerne vil hjælpe 

• Nogle med brug for hjælp 

• Nogle med brug for netværk 

 

I nogle tilfælde kan brugere også bruges som frivillige til at forestå andre 

aktiviteter i centrenes regi, de har kompetence til og interesse i. 

 

Centrene vil gerne undgå aktiviteter med et terapeutisk sigte – de kan ikke basere 

sig på sundhedsfaglige personer eller andre faglige kompetencer og tage ansvar 

herfor. Dog kan en tilknyttet jurist yde juridisk rådgivning. 

 

Udover frivillige, er fysiske lokaler en afgørende ressource; jo mere plads, desto 

flere aktiviteter er mulige. 

 

Tilrettelæggelsen af aktiviteterne sker pba. tidligere erfaringer med tilsvarende, og  

hvad der vurderes at kunne fungere konkret. Lidt atypisk for aktiviteterne i øvrigt 

fungerer selvhjælpsgrupper efter en kanoniseret metode. 

 

SAMARBEJDE MED KOMMUNEN 

Frivillighedscentrene opfatter, at der generelt er udmærket gensidig respekt og 

gode intentioner om samarbejde. Relationen skal balanceres hårfint, så der tages 

fornødent hensyn til de forskellige præmisser, som frivilligcentrene og kommunen 

fungerer under. 

 

Centrene vil gerne være mere synlige for kommunen og med mellemrum udveksle 

information om, hvad der rører sig. Formålet er både generel vedligeholdelse af 

relationerne og konkret koordinering. 

 

Centrene vil gerne lave aftaler med kommunen om at varetage konkrete, 

definerede opgaver – fx igennem en partnerskabskonstruktion. Det kan eventuelt 

omhandle tilbud til grupper af mennesker med kroniske sygdomme og deres 

pårørende, hvilket bør koordineres også med patientforeningerne. 

 

Det er sjældent forekommende, men det opleves vanskeligt, når borgere 

henvender sig i frivillighedscentret og giver indtryk af, at kommunen har opfordret 

dem til at henvende sig med noget, der lige såvel kunne være en kommunal 

opgave. Det kan også være en følge af, at nogle borgere oplever det er vanskeligt 

for dem at gå andre steder hen – fx flygtninge eller mennesker med psykiske 

problemer – med væsentlige problemer. 

Yderligere information  

Græsted: Jan Most (Tina Krognos Nørgaard) 

Tlf. 4839 4930; kontakt@frivilligcenter-graested.dk 

Helsinge: Rikke Njust 

Tlf. 4879 0891; rikke@frivilligcenter-helsinge.dk  
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Frivilligcentrene Græsted og Helsinge 

AKTIVITETER 

I grove træk har mere end halvdelen af aktiviteterne et sundhedsfremmende og 

forebyggende sigte eller sideeffekt. Nogle er oplysende eller debatskabende 

foredrag og caféer, andre aktiviteter handler om oplevelser i et fællesskab, og 

atter andre er samtaler, refleksioner og rådgivning om de enkelte brugeres 

livsvilkår og situationer. 

 

De mest fokuserede sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter omfatter 

bl.a.: 

• Hjælp til vægtstop 

• International mødregruppe 

• Netværksgrupper med patientforeninger 

• Selvhjælpsgruppe/individuel rådgivning til mennesker med fx KOL, depression, 

smerter eller i sorg/krise 

• Stresshåndtering 

• Vandrehold 

• Pårørendestøtte, fx pårørende til mennesker med demens eller stofmisbrug 

 

Typisk er omdrejningspunktet at yde støtte til mestring og bryde ensomhed. 

 

Patientforeninger 

ROLLE OG SAMARBEJDE 

Patientforeninger afholder forskellige typer af arrangementer, hvor nogle afholdes 

i eget regi, andre i samarbejde med frivilligcentrene og atter andre i samarbejde 

med Gribskov Kommune. Nogle arrangementer omhandler generel 

sundhedsfremme og henvender sig til borgere uanset sundhed/sygdom, andre til 

borgere i særlig risiko for sygdom og atter andre til borgere med en given sygdom. 

 

Eksempelvis: 

• "Sundhed i Sommerlandet" er en event, som flere patientforeninger afholder i 

fællesskab. Her måler Hjerteforeningen blodtryk på borgerne, og Astma- og 

Allergiforeningen laver lungefunktionsprøver. Desuden kan borgerne få 

rådgivning 

• Gigtforeningen og Diabetesforeningen afholder åbne møder og foredrag for 

borgere 

• SIND holder møder og foredrag for borgere på frivilligcentrene 



4. Bilag 
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Analyserammens referencer 

Angivelse af, hvor centrale krav til sundhedstilbuddene kommer fra 

Borgerrettet 

forebyggelse og 

sundhedsfremme 

Forebyggelse for 

risikogrupper 

Patientrettet 

forebyggelse 
Rehabilitering 

Træning og 

rehabilitering 
Behandling 

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 

KKR Hovedstadens rammepapir 

KL’s ”Sammen om sundhed” 

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning 

Til perspektivering af analyseresultater – primært: 

• Gribskov Kommunes sundhedspolitik (2007) 

• Sundhedsprofil inkl. kronisk sygdom (2013) 

 

Og yderligere – forventede kommende krav: 

• Sundhedsstyrelsens anbefalinger om akutfunktioner (2014/2017) 

• Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til 

borgere med kronisk sygdom (2016) 

Forebyggelsespolitik 
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Gribskov Kommunes politiker relateret til sundhedsfremme og forebyggelse 

Social og Sundhed 

• Centerstrategi – Social og Sundhed (2016) 

• Forebyggelsesstrategi 2009-2015 

• Mad- og måltidspolitik 

• Sundhedspolitik (2007) 

 

Børn og Unge 

• Børn og Ungepolitik (Vedtaget af Sammenlægningsudvalget 

13.11.2006. Gældende fra kommunesammenlægning 01.01.2007) 

• Faglig strategi (Vedtaget af BØR den 19.02.13) 

• Kost- og bevægelsespolitik (vedtaget af BY 20.04.09) 

• Læringsreform (Vedtaget af BY den 27.01.14) 

• Plan for indsats mod ungdomskriminalitet (tillæg til Børne- og 

Ungepolitikken) (Vedtaget af BY den 30.04.12) 

• Solpolitik for dagtilbudsområdet (vedtaget af BØR 20.05.2008/revideret 

19.06.2012) 

• Solpolitik for skole og FO (vedtaget af BØR 20.05.2008/revideret 

19.06.2012) 

• Strategi for inklusion (Vedtaget af BØR den 07.02.12) 

• Strategi for sprog og læsning (Vedtaget i BØR den 17.08.10) 

• Ungestrategi (Vedtaget af BØR 06.10.09) 

Kultur, Fritid og Turisme 

• Frivillighedspolitik - for det frivillige sociale område 

• Gribskov Kommunes handicappolitik – hverdag med handicap og 

psykisk sårbarhed 

• Idrætspolitik 

 

Borgerservice og Beskæftigelse 

• - 

 

Teknik og Miljø 

• Bæredygtighedsstrategi – lokal Agenda 21 

• Klimapolitik for Gribskov Kommune 

• Udviklings-/planstrategi 

 

Tværgående 

• Koncernstrategi 2016 


